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அணிந்துமைர- /ாக்/ர். விக்/ர் 
லூயிஸ் அந்துJான்
                             (ஜேபராசிரிZர், LIBA, 
பெ�ன்மைன)
------------------------------------------------------------
-------------------------------------
மனிதர்களும் அமைமப்புகளும் என்ற 
இந்நூல் ஜே�ம்ஸ் ஆலனின் Men and Systems
என்ற நூலின் தமிழாக்கம் ஆகும். 
ஆசிரிZர்: ஜே�.அருணா�லம்.

Jாழ்க்மைக என்பஜேத மாற்றங்கமைs 
உள்s/க்கிZது தான். இந்த 
மாற்றங்களினூஜே/ மகிழ்ச்சிமைZயும் 
நிம்மதிமைZயும் ஜேதடிக் பெகாண்டிருப்பது 
மனித இZல்பு. மகிழ்ச்சியும் 
நிம்மதியுமான Jாழ்க்மைகக்கு 
அடிப்பமை/கள் எமைJ என்பமைத 
ஆய்ந்தறிந்து பெதளிஜேJாடு மனித 
குலத்திற்கு Jழங்கியிருப்பJர் 



மதிப்புக்குரிZ சிந்தமைனZாsர் ஜே�ம்ஸ் 
ஆலன். மதக்ஜேகாட்பாடுகள் அமைனத்துஜேம
மனித Jாழ்க்மைகக்குத் ஜேதமைJZான 
மகிழ்ச்சிமைZயும் நிம்மதிமைZயும் ஜேதடி 
அமைலJதற்கான முZற்சிகளின் 
அடிப்பமை/கஜேs. Jாழ்வில் 
முரண்பாடுகமைsக் காணும் ஜேபாது, 
�Jால்கமைsயும் சிக்கல்கமைsயும் 
�ந்திக்கும் ஜேபாது பல புதிர்கமைsயும் 
விமை/Zங்கமைsயும் கண்டுபிடிக்க 
ஜேJண்டியுள்sது. இந்த முZற்சிகளின் 
அடித்தsத்தில் ஒரு ஜேகாடு அமைனத்து 
அனுபJங்கமைsயும் முZற்சிகமைsயும் 
ஊடுருவி பாய்Jமைத உணர்கின்ஜேறாம். 
அது தான் அடிப்பமை/Zான அறபெ�றி.

அந்த அறபெ�றி ஒரு பெபாதுபெ�றி. இது 
என்ன என்பமைதக் கண்டு ஒரு முZற்சி 
எடுத்திருப்பJர் ஜே�ம்ஸ் ஆலன். 
மகிழ்ச்சிZான Jாழ்க்மைகக்கான 
அடிப்பமை/கமைs ஆராயும் முZற்சியில் 
பல அறிஞர்கள் காலம் காலமாக 



உலபெகங்கிலும் ஈடுபட்டு 
இருந்திருக்கிறார்கள். இருபதாJது 
நூற்றாண்டில் பல அறிஞர்கள் இந்த 
முZற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்தார்கள். 
அJர்களில் மிகச் சிறந்த ஒரு சிலரில் 
ஜே�ம்ஸ் ஆலன் ஒருJர்.
இந்தத் ஜேத/லில் ஆன்மீகக் 
ஜேகாட்பாடுகமைsயும் �/ப்பெபாருட்கள் 
பற்றிZ புரிதல்களுக்கும் ஜேதமைJZான 
அடிப்பமை/கமைs உருJாக்க இந்த 
அறிஞர்கள் எல்லாஜேம முZன்று 
Jந்திருக்கிறார்கள். ஜே�ம்ஸ் ஆலன் 
ஆழமாகச் சிந்தித்தJர். Jாழ்க்மைகயின் 
பல்ஜேJறு பரிமாணங்கமைsயும் 
அறிந்தJர். உன்னதமான 
சிந்தமைனகஜேsாடு மனித Jாழ்வு 
ஜேமன்மைமZமை/Z உமைழத்தJர். 
Jாழ்க்மைகயில் முன்ஜேனறவும் 
மாற்றங்களினால் ஏற்ப/க்கூடிZ 
சிக்கல்கமைsயும் �Jால்கமைsயும் 
�ந்திப்பது எப்படி என்று பெதளிJாகக் 
கூறியுள்sார். அJருமை/Z கருத்துக்கள் 



ஆழமானமைJ, அருமைமZானமைJ. அJரது
சிந்தமைனகள் உன்னதமான சிந்தமைனகள். 
மானு/ ஜேமம்பாட்டிற்கான மிகச் சிறந்த 
Jழிகாட்டிகளில் ஒருJராக இன்றsவும் 
உலபெகங்கிலும் ஜேபாற்றப்படுபJர் 
ஜே�ம்ஸ் ஆலன்.

பெமய்ஞானிகளின் மனங்கள் பெதளிJாக 
பெJளிப்படுத்தக் கூடிZ ஒரு ஜேபருண்மைம 
என்னபெJன்றால் மனித குலம் 
அனுபவிக்கும் எல்லாத் தீமைமகளும் 
அறிZாமைமயில் இருந்து தான் 
Jருகின்றன. பிரபஞ்� ஒழுங்மைக 
கட்டிZமைமக்கக் கூடிZ பெதய்வீக விதிகள் 
குறித்த மனிதனின் அறிZாமைமயினால் 
எழும் எண்ணங்கள், பெJறி உணர்வுகள், 
மனநிமைலகஜேs துக்கம், ஜேபரழிவு 
ஆகிZJற்றுக்கு மூலகாரணங்கsாக 
இருக்கின்றன. தீZ எண்ணங்கஜேs 
ஜேமாதல்களுக்குக் காரணமாக 
இருக்கின்றன. மனிதன் தன் 
அறிZாமைமமைZயும் சுZ�லத்மைதமைZயும் 



பெகாண்டு ஜேபரழிவிற்கான ஒரு 
கருவிZாகத் தன்மைன உருமாற்றிக் 
பெகாள்கின்றான். Jறுமைம, ஜே�ாய், பஞ்�ம், 
இZற்மைக ஜேபரழிவு ஜேபான்ற 
அமைனத்துஜேம மனிதனது அகJாழ்ஜேJாடு 
ஏஜேதா ஒரு Jமைகயில் பெதா/ர்பு 
பெகாண்டிருக்கின்றன. 

மனிதர்கள் விலங்குகளின் 
குணங்களிலிருந்து ஜேமம்பட்டு மனித 
குணங்களில் உள்sத்தsவில் 
பெபருமsவில் உZர்ந்து இருக்கின்றார்கள்.
மனித குணங்களிலிருந்து பெதய்வீகக் 
குணங்கமைsப் பெபற்று பெதய்வீக நிமைலக்கு
உZர்ந்து பெதய்வீக நீதிமைZ நிமைலநிறுத்த 
ஜேJண்டும் என்று ஜே�ம்ஸ்ஆலன் 
கூறுகிறார். புத்தரும் இஜேZசுவும் 
இத்தமைகZ நிமைலமைZ Jாழ்ந்து 
காட்டியிருக்கிறார்கள்.

ஜே�ம்ஸ் ஆலன் பல நூல்கமைs 
எழுதியுள்sார். அமைJ உலபெகங்கும் 



பல்ஜேJறு பெமாழிகளில் பெமாழி மாற்றம் 
பெ�ய்Zப்பட்டிருக்கின்றன. அJருமை/Z 
நூல்கsால் இலட்�க்கணக்கான 
மனிதர்கள் தங்கள் Jாழ்க்மைகமைZச் 
பெ�ம்மைமப்படுத்திச் �ரிZான பாமைதயில் 
பெ�ன்றிருக்கிறார்கள். Jாழ்வில் 
பெJற்றியும் பெபற்றிருக்கிறார்கள். பிறரது 
Jாழ்க்மைகமைZயும் 
பெ�ம்மைமப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

ஜே�ம்ஸ் ஆலனின் Men and Systems என்ற 
அருமைமZான நூமைலத் தமிழில் பெகாண்டு 
Jந்திருப்பJர் ஜே�.அருணா�லம். இது ஒரு
அரிZ பெபரு முZற்சி. எளிதில் புரிந்து 
பெகாள்s முடிZாத கருத்துக்கமைsயும் 
எளிமைமப்படுத்தியுள்sார். 
பெதால்காப்பிZர் எழுதிZ ”மரபு நிமைல 
திரிZா மாட்சிZJாகி”(பெதால்காப்பிZம்-
639) என்பதற்கு ஏற்ப அருணா�லம் 
அJர்கள் ஆங்கில நூலின் �ாரத்மைத 
அழகிZ தமிழில் எளிமைமZாக ZாJரும் 
புரிந்து பெகாள்கின்ற Jமைகயிஜேல 



பெமாழிமாற்றம் பெ�ய்து ஆலனின் 
கருத்துக்கமைs அழகாக Jழங்கியுள்sார். 
இந்த முZற்சி ZாJருக்கும் பலனளிக்கக் 
கூடிZது. இது பாராட்டுக்குரிZது. 
ஆசிரிZருக்கு எனது Jாழ்த்துக்கள். 
அJரது பணி பெதா/ரட்டும், சிறக்கட்டும். 
�ன்றி.

/ாக்/ர். விக்/ர் லூயிஸ் அந்துJான்
(ஜேபராசிரிZர், LIBA, பெ�ன்மைன)



முன்னுமைர

Jாழ்வில் பெதா/ர்ந்து நிகழ்ந்தJாஜேற 
இருக்கும் மாற்றங்கள், அதன் 
பாதுகாப்பற்ற தன்மைம, Jாழ்வின் 
துZரங்கள் ஆகிZன மகிழ்ச்சி மற்றும் மன
நிம்மதி Jாழ்வில் பெதா/ர்ந்து நீடித்திருக்க
ஜேJண்டும் என்றால் நிமைல 
பெகாள்Jதற்குச் சில உறுதிZான 
அடிப்பமை/கள் கண்/றிZப்ப/ 
ஜேJண்டும் என்பமைத உணர்த்துJதாக 
இருக்கின்றன. அமைனத்து அறிவிZல் 
கண்டுபிடிப்புகள், தத்துJ ஆராய்ச்சிகள், 
மதக் ஜேகாட்பாடுகள் என எல்லாஜேம 
இத்தமைகZ ஒரு நிமைலZான, ஒரு 
நிரந்தரமான அடித்தsத்மைத ஜேதடிக் கண்டு
அமை/Jதற்கான பல் ஜேJறு முZற்சிகள் 
தான். பிரபஞ்�த்மைத பற்றிZ எல்லா 
விsக்கங்களுஜேம, அமைJ �/ப் 
பெபாருட்கள் பற்றிZதானாலும் �ரி 
அல்லது ஆன்மீகக் ஜேகாட்பாடுகள் குறித்த 



விsக்கங்கsானாலும் �ரி, அமைJ 
எல்லாஜேம இந்த Jாழ்வில் பெதா/ர் 
நிகழ்Jாக அரங்ஜேகறிZபடிஜேZ இருக்கும் 
மாற்றங்களும் Jாழ்வின் 
முரண்பாடுகளும் ஏஜேதா 
அடிப்பமை/Zான பெபாது பெ�றி அல்லது 
பெ�றிகளுக்குள் உட்பட்டிருப்பமைத 
எடுத்துக் கூறும் முZற்சிகள் தான். 

கணிதவிZல் தான் துல்லிZமான ஒஜேர 
அறிவிZல் என்று கூறப்படுகிறது; 
அதாJது, எந்த ஒரு விதிவிலக்கும் கூ/ 
இல்லாமல் எப்ஜேபாதும் பெ�Zல்படும் 
ஒஜேர அறிவிZல், கணிதவிZல் தான். 
அப்படி என்றாலும் கூ/ அந்தச் 
பெ�Zல்பாடுகளின் உ/ல் தான் 
கணிதவிZஜேல தவிர அதன் உயிர் என்பது 
அறபெ�றிகஜேs ஆகும். எந்த ஒரு கணிதச் 
சிக்கலுக்கும் அதன் எதிர் இமைண 
அறபெ�றிக் ஜேகாட்பாடு இல்லாமல் 
இருந்தது இல்மைல. புறச்பெ�Zல்பாடுகள், 
எப்படி எந்தக் காலத்திலும் கணித 



விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்குஜேமா அது 
ஜேபாலஜேJ  அகச்பெ�Zல்பாடுகள் அறபெ�றி
விதிகளுக்கு உட்பட்ஜே/ எந்தக் 
காலத்திலும் இருக்கும்.

இZல்பான எல்லா அறிவிZல்களுஜேம 
அடிப்பமை/யில் கணிதவிZல் தான் என்று 
இப்ஜேபாது கண்/றிZப்பட்டு இருக்கிறது. 
கணிதவிZஜேலாடு மிக விலகி இருக்கக் 
கூடிZ ஒன்று என்று பெபாதுJாகக் 
கருதப்பட்/ இமை� கூ/ ஒரு JமைகZான 
கணிதவிZஜேல என்று இன்று 
அறிZப்படுகிறது. பலJமைக ஓமை�கள் 
ஒன்றிமை�ந்து ஒலிக்கும் அறிவிZல் எமைத 
பெJளிபடுத்துகிறது என்றால், சில 
நிமைலZான இமை� பெமட்டுகள் குறிப்பிட்/
Jமைக அsமைJகளிலிருந்து மாறுபடுJஜேத
இல்மைல, அJற்மைற எண்களின் Jடிவில் 
பெதாகுத்து வி/லாம். இந்த இமை� 
பெமட்டுகள், அJற்றின் �ார்பாக நிற்கும் 
எண்கமைs ஜேபால, என்றும் மாறாதமைJ. 
அJற்றின் கூட்டுச் ஜே�ர்க்மைக, எண்களின் 



கூட்டுச் ஜே�ர்க்மைக ஜேபால ஒர் எல்மைல 
Jகுக்க முடிZாதமைJ, ஒரு குறிப்பிட்/ 
JமைகZான கூட்டு ஜே�ர்க்மைக, ஒரு 
குறிப்பிட்/ Jமைக விமைsமைJஜேZ 
ஏற்படுத்தும்.

ZாJற்றிலும் பெபாதிந்து இருக்கும் இந்தக் 
கணிதவிZல்  அடித்தsம் தான் அறிவிZல்
ஜேகாயிமைலத் தாங்கி நிற்கும்  மைமZத் 
தூணாகும். காலத்தினால் மாறாத இந்தக் 
கணிதவிZல் அடிப்பமை/ தான் 
புனிதர்களும் துறவிகளும் Jாழ்வின் 
அழுத்தங்களிலிருந்தும்  
பெகாந்தளிப்புகளிலிருந்தும் மீண்டு தங்கள்
Jாழ்வில் மாறாத பெபருநிம்மதிமைZக் 
கண்டு உணரும் படி பெ�ய்தது.

மனித Jாழ்வும் அதன் பரிணாம 
Jsர்ச்சியும்  தற்ஜேபாது எட்டியிருக்கும் 
நிமைல என்பது  அதற்குரிZ ஆரம்பக் கட்/
பா/ங்கமைs கற்கும் நிமைல ஆகும். அந்த 
ஆரம்பப் பா/ங்கள் மனிதக்குலத்மைத 



ஜே�ரான பாமைதயில் இட்டுச் பெ�ல்Jதற்கு 
ஜேJண்டிZ பெதய்வீக அறிவு அல்லது  
என்றும் மாறாத கணிதவிZல் 
தத்துJத்தின் அடிப்பமை/மைZப் பற்றிZ 
புரிதலாகும். இந்தக் கணிதவிZல் 
தத்துJத்தின் அடிப்பமை/மைZப் பற்றிZ 
புரிதல் இல்லாமல் எந்த ஒர் பா/த்மைதயும்
கற்க முடிZாது. Jாழ்வின் மூலம் அல்லது 
க/வுள் பற்றிZ பா/த்மைத மனிதர்கள் 
பயில்கிறார்கள் என்று பெ�ால்லும் ஜேபாது, 
இரண்டு வி/Zங்கள் 
சுட்டிக்காட்/ப்படுகின்றன. அதில் (1) 
கற்பJனி/ம் நிச்�Zம் ஏஜேதா ஒரு பகுதி 
அறிZாமைம நிமைலயில் இருக்கிறது (2) 
அJன் கற்றுக் பெகாள்s ஜேJண்டிZ ஒரு 
அறிவு நிச்�Zம் இருக்கிறது. பள்ளியில் 
பயிலும் குழந்மைதமைZப் பார்க்கும் ஜேபாது 
இமைதத் பெதளிJாக உணர முடியும். அந்தக்
குழந்மைத பயிலும் பா/ங்கள் 
மாற்றத்துக்கு உள்sாகாத ஒர் அறிமைJ 
ஜே�ாக்கிZ பZணமாக அந்தக் 
குழந்மைதமைZ முன்ஜேனறச் பெ�ய்கிறது. 



அப்படிப்பட்/ ஒர் அறிமைJ ஜே�ாக்கிZ 
பZணமாக இல்லாமல் எந்த பா/மும் 
இருந்தது இல்மைல.

எனஜேJ, தJறு இமைழத்துக் 
பெகாண்டிருக்கும் மனிதர்கள் Jாழ்வின் 
பா/ங்கமைsக் கற்கும் நிமைலயில் தான் 
இன்னும் இருக்கிறார்கள் என்று ஒருJன் 
குறிப்பிடும் ஜேபாது அJன் அறிந்ஜேதா 
அறிZாமஜேலா அJன் குறிப்பிடுJது, 
என்றும் நிமைலZான அடித்தsமாக 
விsங்கும் பெமய்Zறிவிமைன தான். அந்த 
பெமய்ZறிமைJப் பெபறும் ஜே�ாக்கில் தான் 
எல்லா மனிதர்களும் பZணிக்கிறார்கள்.

இந்த அடிப்பமை/ அறபெ�றி குறித்த 
பெதளிJான அறிமைJக் காலப்ஜேபாக்கில் 
முழு மனித இனமும் பெபறும் 
என்பதற்குச் �ான்றாக முன்நிற்கும் 
பெ�ாற்பதம் பெதய்வீக நிZதி. மனித நீதி, 
ஒருJன் உள் இருக்கும் ஒளி அல்லது 
இருமைsப் பெபாறுத்து ஒவ்பெJாரு 



மனிதனி/த்தும் ஜேJறுபடும், ஆனால் 
பெதய்வீக நிZதி ஜேJறுப/ாது.  அப்படி 
ஜேJறுப/ாதிருப்பதன் காரணமாகஜேJ 
பிரபஞ்�ம் என்றும் காப்பாற்றப்பட்டுக் 
பெகாண்டு இருக்கிறது. பெதய்வீக நிZதி 
என்பது ஆன்மீகக் கணிதவிZல் ஆகும். 
எண்கஜேsாடும் பெபாருட்கஜேsாடும், 
எளிமைமZானதாகஜேJா அல்லது குழப்பம் 
மிக்கதாகஜேJா ஜேபா/ப்படும் கணக்கு, 
�ரிZான ஒரு விமை/மைZஜேZ எப்ஜேபாதும் 
தரும். 

அறிZாமைமமைZக் காரணம் காட்டிஜேZா 
அல்லது தJறுகமைs ஜேJண்டும் என்ஜேற 
உட் புகுத்த முமைனந்ஜேதா ஜேJறு 
விமை/மைZப் பெபற முடிZாது. அஜேத 
விமை/மைZத் தான் அந்தக் கணக்கு என்றும்
எப்ஜேபாதும் பெகாடுக்கும். அது ஜேபாலஜேJ, 
எண்ணங்கள் அல்லது  பெ�Zல்களின் 
ஒவ்பெJாரு கூட்டுத் பெதாகுப்பும், அமைJ 
�ன்மைம அல்லது தீமைம என எதுJாக 
இருந்தாலும், அJற்றின் விமைsவுகமைs 



ஏற்படுத்திஜேZ தீரும். அமைத மாற்றி 
அமைமக்கஜேJா தவிர்க்கஜேJா முடிZாது.

ஒரு ஜேJமைs இது இவ்Jாறு இல்மைல 
என்றால், �ாம் பெ�Zமைல பெ�ய்Zாமல் 
பலமைன அனுபவிக்க முடியும் என்றால், 
அல்லது காரணத்தின் பெதா/ர்பின்றி 
விமைsமைJ �ாம் உருJாக்க முடியும் 
என்றால், அனுபJம் ஒரு ஜேபாதும் 
பெமய்Zறிவிற்கு இட்டுச் பெ�ல்ல முடிZாத 
நிமைலமைZ அமை/யும். பாதுகாப்பு 
Jழங்கக் கூடிZ எந்த அடிப்பமை/யும் 
இருக்காது. எந்தப் பா/த்மைதயும் கற்க 
முடிZாது.

இவ்Jாறு, ஒவ்பெJாரு விமைsவுக்கும் ஒரு 
காரணம் இருக்கிறது. இமை/யில் அநீதி 
உட்புகுந்து இ/ம்பிடிப்பமைதத் தடுக்கும் 
Jமைகயில் காரணங்களும் விமைsவுகளும் 
பின்னிப் பிமைணந்து பெ�ருங்கிZ உறமைJக் 
பெகாண்டிருக்கின்றன. அறிZாமைம நிலவிக்
பெகாண்டு தான் இருக்கிறது என்பமைத 



மறுப்பதற்கு இல்மைல. 
அறிZாமைமயினால், Jாழ்வின் பா/ங்கள் 
தJறாகச் பெ�ய்Zப்படுகின்றன. இவ்Jாறு,
தJறாகச் பெ�ய்Jது தான், மனிதர்களின் 
துன்பத்துக்குக் காரணமான பிமைழ, 
அல்லது பாJம். பள்ளியில் தனக்கு 
Jழங்கப்படும் கணக்குகமைsச் �ரிZாகச் 
பெ�ய்Z முடிZவில்மைல என்று குழந்மைத 
எத்தமைன முமைற கண்ணீர் Jடிக்கின்றது. 
தங்கsது பெ�Zல்பாடுகளின் கூட்டுத் 
பெதாமைகZாக விsங்கும் விமை/Zானது 
மகிழ்ச்சிக்குப் பதிலாகத் துன்பத்மைதத் 
தரும் ஜேபாது, Jாழ்வு என்னும் பள்ளியில் 
படிக்கும்  Jsர்ந்து விட்/  குழந்மைதகள் 
ஆகிZ மனிதர்களும் அமைதஜேZ தான் 
பெ�ய்கிறார்கள்.

எனஜேJ, Jாழ்வின் அமைனத்து 
நிகழ்வுகளுக்கு இமை/யிலும் 
பாதுகாப்பாக நிமைல பெகாண்டிருப்பதற்கு 
ஒர் உறுதிZான தsமாக இருப்பது, 



துல்லிZமான கணிதவிZலாக விsங்கும் 
இZற்மைக நிZதிஜேZZாகும். 
பிரபஞ்�த்திற்கான இZற்மைக நிZதி �ரி 
விகிதச் �ம நிமைலயில் அன்றி ஜேJறு 
Jமைகயில் இருக்க முடிZாது. ஒரு ஜேJமைs 
அப்படி இருந்தால், பிரபஞ்�ம் துண்டு 
துண்/ாகச் சிதறும்.  பெ�ங்கல் கற்கsால் 
ஆன ஒர் வீடு,  JடிவிZல் விகித 
நிமைலகளுக்கு ஏற்ப கட்/ப்பட்டிருந்தால் 
மட்டுஜேம சிறிது காலம் நிமைலத்து நிற்க 
முடியும் என்னும் ஜேபாது, ஒரு மிகப் 
பெபரிZ பிரபஞ்�மானது, எண்ணிக்மைகயில்
அ/ங்காத, எளிதில் புரிந்து பெகாள்s 
முடிZாத JடிJங்கஜேsாடும் , 
அமை�வுகஜேsாடும் சிதறாத கம்பீரத்ஜேதாடு 
யுகங்கsாகச் பெ�Zல்படுகிறது என்றால் 
தJறிமைழக்காத மறுக்கமுடிZாத நீதிZால் 
அல்லாமல் ஜேJறு எப்படி �மை/ பெபற 
முடியும்?

மனிதர்களுக்கு �ன்கு பரிச்�Zப்பட்டுள்s 
இZற்மைக விதிகள் தங்கள் 



பெ�Zல்பாடுகளில் என்றுஜேம பெ�றி 
பிறழ்Jது இல்மைல. காரணம் ஒன்று 
இருந்தால், அதற்ஜேகற்ற விமைsவு 
நிச்�Zமாக இருக்கும். மனிதர்களுக்கு 
�ன்கு பரிச்�Zமாகியுள்s பெதய்வீக 
நிZதிகளும், அஜேத ஜேபான்று தங்கள் 
பெ�Zல்பாடுகளில் என்றுஜேம பெ�றி 
பிறழ்Jது இல்மைல, பெ�றி பிறழவும் 
முடிZாது. Jாழ்க்மைகச் சூழலில், ஒரு 
JமைகZான எண்ணம் அல்லது பெ�Zமைல 
�ல்கும் ஜேபாது, அதற்ஜேகற்ற விமைsவு 
ஏற்படுJமைதத் தவிர்க்க முடிZாது. இந்த 
அற பெ�றிகள் அடிப்பமை/Zாக அமைமZப் 
பெபறவில்மைல என்றால் மனித �மூகம் 
இருக்க முடிZாது, காரணம், 
தனி�பர்களின் பதில் உணர்Jாக 
பெJளிப்படும் அறம் �ார்ந்த பெ�Zல்கஜேs 
�மூகம் உமை/ந்து விழுJமைதத் தடுத்துக் 
பெகாண்டிருக்கின்றன.

எனஜேJ, பங்கி/ப்படும் இன்ப 
துன்பங்களின் அடிப்பமை/யில் 



காணப்படும் Jாழ்வின் ஏற்றத்தாழ்வு 
நிமைல என்பது அறபெ�றிகளின் ஆற்றல்கள்
துல்லிZமாகச் பெ�Zல்படுJதால் 
உருJாJதாகும். த/ம்புரsாத இந்த 
நீதிஜேZ என்றும் மாற்றத்துக்கு உள்sாகாத 
Jாழ்மைJத் தாங்கும் உறுதிZான 
அடிப்பமை/Zாகும். இமைதக் கண்டு 
உணர்Jது, மனிதன் தன் குமைறகமைsக் 
கமைsந்து நிமைறவு பெபறுJமைத உறுதி 
பெ�ய்யும். அJமைன பெமய்Zறிவு 
மிக்கJனாகவும் பெமய்ஞானம் 
மிக்கJனாகவும் மாற்றும். நிம்மதியும் 
பெபருமகிழ்வும் அJன் Jாழ்வில் ததும்பி 
Jழியும்.

மனிதனின் உணர்வுநிமைலயிலிருந்து 
JழுJாத இந்த நீதி மீது, அJன் 
பெகாண்டிருக்கும் �ம்பிக்மைகமைZ 
அகற்றுJதாக மைJத்துக் பெகாள்ஜேJாம். 
அJனது நிமைல அந்தக் கனஜேம 
அமைலக/லில் சுக்கான், Jமைரப/ம் 
அல்லது திமை�காட்டும் கருவி  என எந்த 



ஒர் கருவியின் உதவியுமற்ற ப/கு ஜேபால 
அJனது Jாழ்வு அடித்துச் பெ�ல்லப்படும்.
தனது Jாழ்வு அல்லது குண 
இZல்புகமைs Jsர்த்து எடுப்பதற்கான 
உறுதிZான அடித்தsம் அJனி/த்தில் 
இனி இல்மைல. அறபெ�றிZாகச் பெ�Zல்ப/ 
Jழி�/த்தும் எந்த மைமZமும் 
அJனி/த்தில் இல்மைல. அJனால் 
நிம்மதி என்னும் தீமைJ அமை/Z 
முடிZாது, புகலி/ம் என்னும் 
துமைறமுகத்திற்குள் நுமைழZ முடிZாது. 
க/வுமைs மிகச் �க்தி பமை/த்த ஒர் 
மனிதனாக, தJறிமைழக்காத மனமைத 
உமை/ZJனாக, பாரபட்�ஜேமா அல்லது 
பாகுபாஜே/ா அற்ற ஒர் உZர்ந்தJனாக, 
ஆண்/Jன் என்று சித்தரிக்கும்  ஒரு 
ஜேமம்ஜேபாக்கான சிந்தமைன கூ/த் பெதய்வீக
நிZதி என்னும் அடிப்பமை/ அறபெ�றியின் 
மீது பெகாண்டிருக்கும் �ம்பிக்மைகயின் 
பெJளிப்பாடு தான்.



இந்த அறபெ�றியின் படி �லுமைககஜேsா 
அல்லது அதிட்/ஜேமா இல்மைல, ஆனால் 
தJறிமைழக்காத, மாற்ற முடிZாத நிZாZம் 
மட்டுஜேம உள்sது. எனஜேJ, மனிதர்களின் 
எல்லாத் துன்பங்களும் அறபெ�றியின் 
பெ�Zல்பாட்/ால் ஏற்பட்/ விமைsவுகஜேs.
அJற்றின் காரணம், அJர்கள் 
அறிZாமைமயில் இமைழத்த தJறுகஜேs. 
அமைJ விமைsவுகள் மட்டுஜேம என்பதால், 
அமைJ நீங்கிப் ஜேபாகும். தான் பெ�ய்த 
ஒன்றிற்காகஜேJா அல்லது பெ�ய்Zத் 
தJறிZ ஒன்றிற்காகஜேJா அன்றி ஜேJறு 
எதற்கும் ஒரு ஜேபாதும் மனிதன் துன்புற 
முடிZாது.  அவ்Jாறு ஜே�ர்ந்தால், அது 
காரணமின்றி ஜேதான்றிZ 
விமைsJாகிவிடும்.
மனிதன் அJனாஜேலஜேZ துன்புறுகிறான். 
எங்காJது விமைsவிருந்தால் அங்ஜேக 
அதற்கான காரணமும் இருக்கும். 
காரணம் எப்ஜேபாதும் உள்ளிருக்கும், 
பெJளி இருக்காது. மனிதர்கள் இன்று 
அறுJமை/ பெ�ய்யும் விமைsவுகள் Zாவும் 



அJர்கள் முன்பு விமைதத்த ஒன்றின் 
விமைதகஜேs. இன்மைறZ �ல்மனிதன் 
முன்பு பெ�ய்த தீங்கின் பZமைன அறுJமை/
பெ�ய்Zலாம். இன்மைறZ தீZ மனிதன் 
முன்பு பெ�ய்த �ன்மைமயின் பZமைன 
அறுJமை/ பெ�ய்Zலாம். �ன்மைம 
துன்புறுJமைதயும் 
ஜேதால்விZமை/Jமைதயும், தீமைம 
இன்புறுJமைதயும் பெJற்றி 
பெபறுJமைதயும் பெபாதுJாகக் காணும் 
ஜேபாது ஏற்படும் ஜேகள்விக்கு அறபெ�றிக் 
ஜேகாட்பாடுகளின் ஒளி வீச்சில் காணும் 
ஜேபாது விமை/ கிமை/க்கும். எந்த ஒன்றும் 
காரணமின்றி ஜேமல் எழுJதில்மைல. 
காரணம் மற்றும் அதன் விமைsவு என்னும்
நீண்/ பெதா/ர்Jரிமை�, அமைJ ஜேமல் 
எழுந்ததன் பின்னணியில் இருக்கின்றன, 
அது ஜேபான்ற ஒரு நீண்/ பெதா/ர்Jரிமை� 
எதிர்காலத்திலும் பெதா/ரும்
 பெபருநிலப்பரப்பில் உள்s 
பெபாருட்கமைsக் காணும் ஜேபாது  
கண்ஜேணாட்/த்மைத �ாம் பெதளிவு 



படுத்திக் பெகாள்கிஜேறாம். நிகழ்வுகமைsக் 
கJனிக்கும் ஜேபாதும் பெதளிந்த 
கண்ஜேணாட்/த்து/ன் �ாம் காண 
ஜேJண்டும்.

பெதய்வீக நிZதி என்னும் இந்த அறபெ�றி 
பெதய்வீக விதிகளிலிருந்து 
ஜேJறுபட்/தல்ல. இரண்டும் ஒன்று தான். 
பாகுபாடு மிக்க மனிதர்கள் 
அன்பிலிருந்து நிZாZத்மைதப் 
பிரித்பெதடுப்பார்கள். அமைJ ஒன்ஜேறாடு 
ஒன்று எதிரானது என்றும் கருதுJார்கள், 
ஆனால், ஆன்மீக Jாழ்வில் அமைJ 
ஒன்ஜேறாடு ஒன்று கலந்திருக்கும்.

நிZாZத்மைத எதுவும் வீழ்த்த முடிZாது. 
�மது அறிZாமைம மற்றும் தJறுகளின் 
விமைsவுகமைsத் தப்பாமல் அனுபவிக்க 
ஜேJண்டும் என்று துன்பத்மைத விரும்பி 
ஏற்று அதன் Jாயிலாகக் குமைறகமைsச் 
�ரிப்படுத்திக் பெகாள்Jமைத வி/ ஜேமலான 
ஒன்மைற �ாம் விரும்ப முடிZாது. என்றும் 



மாறாத,  ஒரு ஜேபாதும் தJறிமைழக்காத, 
ஒஜேர ஒரு பெ�Zமைலயும் கூ/  காணாமல் 
க/ந்து பெ�ல்லாத இந்தத் பெதய்வீக 
அன்பில் தான் �ாம் அடிபெZாற்றி 
மீள்Jதற்கான உறுதிZான பாமைற 
நிமைலபெகாண்டுள்sது. மாற்றத்துக்கு 
உள்sாகி, மாறும் தன்மைம பெகாண்/ 
ஒன்றின் மீது �ம் காலடிமைZ உறுதிZாகப் 
பதிக்க முடிZாது. என்றும் மாறாத, 
காலத்துக்கும் உண்மைமZான ஒன்றின் மீது
தான் நிரந்தரமான நிம்மதியும் 
பாதுகாப்பும் குடியிருக்கும். தீZமைதக் 
மைகவிட்டு �ன்மைமமைZப் பற்றி இந்த 
அறபெ�றி ஜேகாட்பாட்டில் தஞ்�ம் 
புகுந்தால், Jாழ்வின் எல்லா 
மாற்றங்களுக்கு இமை/யிலும் �ாம் 
உறுதிZாக நிற்கக் கூடிZ அடித்தsத்மைத 
பற்றிZ பெமய்ZறிமைJ �ாம் அறிZ 
முடியும். காலத்திற்கும் நிற்கும் 
பாமைறயின் மீதான புனிதர்களின் 
புகலி/த்மைத �ாம் கண்டு 
அமை/ந்துள்ஜேsாம்.



ஜே�ம்ஸ் ஆலன்
“ப்மைரன்ஜேகால்யூ”
இல்ஃப்ராஜேகாம்பு.



1.மனிதர்களும் அமைமப்புகளும்-
அJற்றிற்கு இமை/ஜேZZான 
பெதா/ர்புகளும் ஒருங்கிமைணந்த 
விமைsவுகளும்

மனிதர்களின் பெ�Zல்பாடுகளுக்குத் 
துமைணபுரிJதற்கு என்று 
உருJாக்கப்பட்டிருக்கும் அமைமப்பு 
முமைறகளின் மீது இன்மைறZ காலத்தில் 
ஒரு பரJலான எதிர்ப்பு நிமைல 
காணப்படுகிறது. இந்த அமைமப்புகள் 
எல்லாம், ஏஜேதா மனிதர்களு/ன் 
பெதா/ர்பில் இல்லாமல் எங்ஜேகா தனித்து 
இருந்து மனித குலத்மைதஜேZ  இZக்கிக் 
பெகாண்டிருப்பதாக, கட்டுப்படுத்துJதாக 
அல்லது ஆட்டுவிப்பதாகக் கருத்து 
ஜேJறுபாடின்றி குறிப்பி/ப்படுகிறது. 
இத்தமைகZ எதிர்ப்பு இZக்கங்களுக்குத் 
தமைலமைம ஏற்பJர்கள் தங்கள் 
ஜேபச்சுகளில் “Jணிக அமைமப்பு”, “�மூக 



அமைமப்பு”, ”ஜேபாட்டி சூழல் அமைமப்பு”, 
”அரசிZல் அமைமப்பு” என்று அடுக்கிக் 
பெகாண்ஜே/ ஜேபாகிறார்கள்.  
பரவிக்கி/க்கும் தீங்குகsான Jறுமைம, 
பாJச் பெ�Zல்கள், குற்றச் பெ�Zல்கள் 
ஆகிZJற்றுக்கு எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்/
அமைமப்ஜேப பெபாறுப்பு என்று கண்/னம் 
பெதரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த 
அமைமப்புக்கள் எல்லாம் அப்பாவிZான 
மனிதக்குலத்தின் விருப்பத்திற்கு மாறாக 
அJர்கமைs அடிமைமகsாக்கிக் 
பெகாடுமைமப்படுத்தும் உ/ல், 
உருJமில்லாத  இராட்ச்� 
பெகாடுங்ஜேகாலர்கsாகச் 
சித்தரிக்கப்படுகிறது.

அவ்Jாறு தன்னிச்மை�Zாக இZங்கும் எந்த
ஒர் புற அமைமப்பிற்கும், இ/ம் 
இருப்பதாகச் பெ�ால்ல முடிZாது. அப்படி 
இருப்பதாகச் பெ�ால்Jது ஒரு மாமைZ. 
மனிதர்கள் ஏற்படுத்தும் அமைமப்புக்கள், 
மனிதர்களின் ஆமை�கள் மற்றும் 



ஜேதமைJகளிலிருந்து ஜேJறானதாகப் 
பிரிந்து இருக்க முடிZாது. அமைJ, 
உண்மைமயில் அJர்கsது ஆமை� மற்றும் 
ஜேதமைJகளின் புற பெJளிப்பாடு தான். ஒர் 
அமைமப்பு என்பது ஒன்றிமைணந்த 
�முகத்தின் கூட்டுச் பெ�Zல்பாஜே/ அன்றி 
ஜேJறு அல்ல. பெ�Zல்பாடுகள் அந்த அந்த 
முமைறமைமகளில் தான் இருக்கும் 
என்பமைத அமைனJரும், அல்லது 
கிட்/த்தட்/ அமைனJரும் ஏற்கும் ஒரு 
மைகபெZழுத்தில்லாத உ/ன்பாடு முன் 
மைJக்கப்படுகின்றது. மனித இனம் ஒரு 
JமைகZான முமைறயில் பெ�Zல்ப/த் தனது 
ஒப்புதமைல Jழங்குகிறது. அவ்Jாறு 
பெ�Zல்படுJதன் காரணமாகஜேJ ஒரு 
அமைமப்பு உருJாகின்றது. அJர்கள் 
பெ�Zல்ப/ மறுத்தால், அந்த அமைமப்பு 
மமைறந்து விடும்.

ஒர் அமைமப்பின் பெ�Zல்பாடுகளுக்கு 
ஒருJன் தனது தின�ரி Jாழ்வில் 
உ/ன்பட்டுச் பெ�Zல்படுகிறானா அல்லது



பெ�Zல்ப/ மறுக்கிறானா என்பமைதப் 
பெபாறுத்ஜேத எல்லாம் அமைமகிறஜேத தவிர 
அந்த அமைமப்பின் மீது அJன் 
பெகாண்டிருக்கும் ஆதரவு மனப்பான்மைம 
அல்லது எதிர்கருத்து என்பது எந்த ஒரு 
பாதிப்மைபஜேZா தாக்கத்மைதஜேZா ஏற்படுத்த
முடிZாது என்பமைதப் புரிந்துபெகாள்s 
ஜேJண்டும். ஒருJன் உதட்/sவில் ஒரு 
அமைமப்மைப Jன்மைமZாகக் கண்டிக்க 
முடியும், ஆனால் அந்த அமைமப்பின் 
திட்/ங்கமைs ஏற்றுச் பெ�Zல்படுJதன் 
Jாயிலாக அJன் உள்sத்தில் அஜேதாடு 
ஒத்துமைழக்கிறான் என்பமைதக் காண 
முடியும். �மZக் ஜேகாட்பாடுகள் குறித்து 
ஜேJ/ம் தரிப்பமைத �ாம் எல்ஜேலாரும் 
பெபாதுJாக அறிந்திருக்கிஜேறாம். 
�மZங்கள் பாJச் பெ�Zமைல கண்டிக்கும் 
ஜேபாது( கிட்/த்தட்/ விழிப்புணர்வு 
இல்லாமஜேலஜேZ) முழுமைமZாக ஆதரித்து 
விட்டு, அஜேத பாJச் பெ�Zமைல 
�மை/முமைற Jாழ்வில் 
பெ�Zல்படுத்துJமைத உதாரணமாகச் 



பெ�ால்லலாம். இவ்Jாறு 
ஜேமஜேலாட்/மாக, கருத்திZலாக ஒன்மைற 
எதிர்த்துவிட்டு பெ�Zலsவில் அஜேதாடு 
உ/ன்படுJது, Jாழ்வில் 
�மை/முமைறZாJமைதக் காண முடிகிறது. 
இவ்Jாறு விழிப்புணர்வின்றி, பெ�ால் 
ஒன்று பெ�Zல் ஜேJறாக இருக்கும் நிமைல 
என்பது மத பெதா/ர்பான 
பெ�Zல்பாடுகளுக்கு மட்டும் உட்பட்டு 
இருக்கவில்மைல. 

அது எல்லா JமைகZான க/மைமகமைsச் 
பெ�Zல்படுத்தும் ஜேபாதும் முன்நிற்கிறது. 
பெ�Zல் நிமைலயிலிருக்கும் 
அமைமப்புகளில், பெகாள்மைகZsவிலானச் 
சீர்திருத்தங்கமைs எந்த அsவிலாJது 
ஜேமற்பெகாள்s ஜேJண்டும் என்பது 
முதன்மைம குறிக்ஜேகாsாக இருக்கும் 
திமை�களில், இது மிக அதிக அsவில் 
JலிமைமZாகக் காணப்படுகிறது. 
ஏமைழகளின் உமைழப்மைபச் சுரண்டி 
பணக்காரர்கமைs ஜேமலும் 



பணக்காரர்கsாக ஆக்குகின்றன என 
தற்ஜேபாமைதZ முதலாளித்துJ 
அமைமப்புக்கமைsக் கண்/னம் பெ�ய்யும் 
பெபாதுவுமை/மைமJாதிகளி/ம், 
அJர்கஜேs அத்தமைகZ நிறுJனங்களின் 
இலாப பங்கீட்டில்(டிவி/ன்ட்), அதாJது 
மற்ற மனிதர்கsது உமைழப்பிற்கான 
ஊதிZத்தில்  Jாழவில்மைலZா, தீமைம 
என்று ஒவ்பெJாரு �ாளும் முழக்கமிடும் 
ஒன்மைறZல்லJா ஊக்குவிக்கிறீர்கள் 
என்று ஜேகட்கும் ஜேபாது அJர்கள் 
அமைனJரது ஒருமித்த பதில், “நீங்கள் 
என்மைனக் குற்றம் பெ�ால்லக்கூ/ாது, 
அமைமப்மைபத் தான் குற்றம் பெ�ால்ல 
ஜேJண்டும்.”

 இந்தப் பதில் எமைதச் சுட்டிக்காட்டுகிறது 
என்றால், தங்கsது பெ�Zல்பாடுகமைsயும் 
�/Jடிக்மைககமைsயும் �ார்ந்திராமல் 
தனித்திZங்கும் ஒரு 
பெகாடுங்ஜேகான்மைமZான ஒரு 
புறச்சூழ்நிமைலக்கு எதிராக ஏதும் பெ�ய்Z 



இZலாத நிமைலயில் அதற்கு 
இமைரZாJதாகக் கருதி, மனிதர்கள் 
அதற்கு ”அமைமப்பு” என்று 
பெபZரிடுகிறார்கள். ”அமைமப்பு” என்று 
மக்கள் கண்டிப்பது தாங்கள் 
ஒருJமைகZான பெ�Zல்பாடுகளில் 
ஈடுபட்/ால் அது தீமைமZல்ல, ஆனால் 
மற்றJர்கள் அது ஜேபான்ற 
�/Jடிக்மைககளில் ஈடுபடுJது தீமைம 
என்பது, சிறிதsவு ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் 
கூ/த் பெதளிJாக விsங்கும்.

மனிதர்கள் உருJாக்கும் அமைமப்புக்கள் 
என்பது மனிதர்கள் பெ�Zல்படுJதற்பெகன 
JடிJமைமத்துக் பெகாண்/ 
Jழிமுமைறகஜேs. மனிதர்கள் தங்களுக்குள்
ஒரு புரிந்துணர்வு அடிப்பமை/யில், 
எழுதப்ப/ாத ஒப்பந்தமாக 
அச்பெ�Zல்பாட்டு முமைறகள் பெதா/ர்ந்து 
கமை/ப்பிடிக்கப்படுJமைத ஒட்டிஜேZ ஒரு 
அமைமப்பு நீடித்து நிமைலபெபறுகின்றது. 
ஒரு குறிப்பிட்/ Jமைக அமைமப்பின் 



பெ�Zல்பாட்மை/ �மை/முமைறபடுத்த 
விரும்புபJர்கள், அதன் �ாதகமான 
அம்�ங்கமைs ஏற்றுக் பெகாள்ளும் அஜேத 
ஜேJமைsயில் அதன் பாதக 
அம்�ங்கமைsயும் ஏற்றுக் பெகாள்s 
ஜேJண்டும் என்பது அந்த ஒப்பந்தத்தின் 
தவிர்க்கவிZலாத ஒரு முக்கிZக் கூறு. 
�ாதகமான அம்�ங்களுக்காகப் பாடுபட்டு
அமை/Jதற்கான முZற்சி ஒரு புறம் 
இருந்தால் அதற்கு ஜே�ர் இமைணZான 
பாதகமான அம்�ங்களும் நிச்�Zம் 
இருக்கும். மனிதர்கள் தங்கள் ஆமை�கமைs
நிமைறஜேJற்றிக் பெகாள்ளும் 
ஜேபாராட்/த்தில் பெJற்றி, ஜேதால்வி என 
இரண்டும் எப்ஜேபாதும் இருக்கும்.

”அமைமப்பின் பெகாடுங்ஜேகான்மைமக்கு 
இமைரZாகும் அப்பாவிகள்”  என்ற மிகப் 
புழக்கத்தில் இருக்கும் பெ�ாற்பெறா/ர் 
இந்த ஒளி பெJளிச்�த்தில் ஆழமற்ற, 
மாமைZZான ஒன்றாகக் காணப்படுகிறது. 
ஒரு அமைமப்பின் பெ�Zல்பாட்டில் 



விரும்பிஜேZா அல்லது விரும்பாமஜேலா, 
அதில் ஈடுபடும் எJமைரயும் இமைரZாகும் 
அப்பாவிகள் என்று கருத முடிZாது. குற்ற 
உணர்வு இருந்தால், அந்த குற்ற 
உணர்விற்கு எல்ஜேலாரும் பெபாறுப்பு. 
ஜேமஜேலாட்/மான, பெJளிப்பார்மைJக்கு 
மட்டுஜேம குற்றமற்ற அப்பாவிZாகக் 
காட்சி தர முடியுஜேமZன்றி 
அடிப்பமை/யு/ன் கூடிZ ஒரு 
நிதர்�னமாக இருக்க முடிZாது.

 பன்பெ�டுங்காலமாகப் ஜேபாராடிச் 
பெ�Zல்பட்டு மாற்றங்களுக்கு உள்sாகி 
நிமைலப்பெபற்று விsங்கக் கூடிZ மனிதர் 
உருJாக்கிZ அமைமப்புக்களில், 
உண்மைமZாகஜேJ பாJங்கsற்றத்தன்மைம 
அல்லது குற்ற உணர்வு என இரண்டும் 
பெதா/ர்பிலிருக்காது. ஒரு புறம், 
பெJற்றியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கின்றன. 
மறுபுறம், ஜேதால்வியும் துக்கமும் 
இருக்கின்றன. ஜேதால்வி அமை/பJர்கள் 
அப்பாவிகளும் அல்ல, பெJற்றி 



அமை/பJர்கள் குற்ற உணர்வு 
பெகாண்/Jர்களும் அல்ல. இந்த இரண்டு 
நிமைலகளுஜேம, மனிதர்களின் 
பெ�Zல்பாடுகsால் �மூக Jாழ்வில் 
ஏற்படும் தவிர்க்க முடிZாத விமைsவுகள். 
ஜேபாட்டி அல்லது ஜேபாராட்/ம் என 
ஒன்றிருந்தால், பெJற்றி அல்லது ஜேதால்வி 
என்பது உ/னிருக்கும்.

இமைத இன்னும் பெதளிJாக விsங்கிக் 
பெகாள்s ஒர் எளிZ எடுத்துக்காட்டு 
ஒன்மைறக் காணலாம். இங்ஜேக ஒரு பத்து 
மனிதர்கள், தங்களுக்குள்sாகஜேJ, ஒரு 
JமைகZான சூதாட்/த்தில் 
ஈடுபடுJதற்கான ஒப்புதமைல ஒருJருக்கு 
ஒருJர் Jழங்கிக் பெகாள்கிறார்கள். 
இப்ஜேபாது, இந்தப் பத்து ஜேபரில், 
ஒவ்பெJாருJனின் குறிக்ஜேகாளும், பெJற்றி
பெபற ஜேJண்டும், சூதில் மைJத்த 
பணத்மைதப் பெபருக்கிக் பெகாள்s 
ஜேJண்டும் என்பது தான். ஆனாலும், 
அமைத இழப்பதற்கான Jாய்ப்பும் உண்டு 



என்பது அமைனJருக்குஜேம பெதரியும். சிலர் 
அமைத நிச்�Zம் இழக்க ஜேJண்டும். அது 
தான் அந்த விமைsZாட்டின் தவிர்க்க 
முடிZாத சிக்கல். அJர்கள் 
உமை/மைமகமைsச் சூதில் அ/கு மைJத்து 
ஆட்/த்தில் ஈடுப/த் பெதா/ங்கிZ 
உ/ஜேனஜேZ  ”சூதாட்/ அமைமப்பு” 
ஏற்பட்டு விடுகிறது. அந்த அமைமப்பின் 
�ாதக, பாதக அம்�ங்கள் விமைரவில் 
பெJளிப்ப/த் பெதா/ங்கி விடும். 
அJர்கsது பெ�ல்J அsவு பெதா/ர்ந்து 
ஏற்ற இறக்கத்துக்கு உள்sாகிக் 
பெகாண்ஜே/ இருக்கிறது. சிலர் பெJற்றி 
பெபற்று ஜேமன்ஜேமலும் பெ�ல்Jத்மைத 
குவிக்கிறார்கள். சிலர் ஜேதால்விZமை/ந்து 
இருப்பமைத இழந்து தவிக்கிறார்கள். 
இறுதிZாக, அதில் சிலர், இருப்பமைத 
முற்றிலுமாக இழந்து 
பெJளிஜேZறுகிறார்கள். இழந்தJனின் 
பங்மைக மற்றJர்கள் பெபற்றுத் தங்கள் 
பெ�ல்Jத்மைதப் பெபருக்கிக் 
பெகாள்கிறார்கள்.



இப்ஜேபாது, பெJற்றி பெபற்றJர்கமைs 
ஜேதால்விZமை/ந்தJர்களின் பெ�ல்Jத்மைத 
அபகரித்துக் பெகாண்/Jர்கள், குற்ற 
உணர்வு அJர்கமைs உறுத்த ஜேJண்டும் 
என்று பெ�ால்ல முடிZாது. 
ஜேதால்விZமை/ந்தJர்கமைsச் சூதாட்/ 
அமைமப்பில் ஈடுபட்டு அதன் 
பெகாடுங்ஜேகான்மைமக்கு இமைரZாகியுள்s 
அப்பாவிகள் என்றும் பெ�ால்ல முடிZாது. 
இந்தப் பத்து மனிதர்களின் 
மனப்பான்மைமயிலும் பெ�Zல்பாட்டிலும் 
குற்ற உணர்வும் இல்மைல, 
அப்பாவித்தனமும் இல்மைல. ஒரு 
பெ�Zல்பாட்/மைமப்பின் தவிர்க்க 
முடிZாத விமைsவுகsான �ாதகமான 
அம்�ங்கள் ஒரு புறம், பாதகமான 
அம்�ங்கள் மறுபுறம் என  ஏற்று, அதில் 
ஈடுபடுJதற்கு ஒருJஜேராடு ஒருJர் 
ஒப்புக் பெகாண்டிருக்கிறார்கள்.



இஜேத ஜேபான்று தான் மனிதர்கள் ஈடுபடும்
ஒவ்பெJாரு அமைமப்பும். அதில் 
தண்டிக்கப்படும் அப்பாவிகளும் 
இல்மைல, குற்றவுணர்வு/ன் விsங்கும் 
பெகாடுங்ஜேகாலர்களும் இல்மைல. 
ஜேதால்வியுற்றJர்கமைs அல்லது 
தற்�மZத்தில் இழப்புக்கு 
உள்sானJர்கமைsக் குறிப்பதற்கு 
பாதிக்கப்பட்/Jர்கள் இருக்கிறார்கள் 
என்னும் பெ�ாற்பதத்மைத ஜேJண்டுமானால் 
மனிதர்கள் பZன்படுத்தலாம். ஆனால், 
அJர்கள் தங்கsது பெ�Zல்கsால் தான் 
பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள், 
தங்களுக்கு பெதா/ர்ஜேப இல்லாத ஒரு புற 
ஆற்றல் அJர்கள் மீது அநிZாZத்மைதச் 
�ாற்றியிருப்பதாக கூற முடிZாது. 
சூதாட்/த்தில் ஈடுபட்/ பத்து ஜேபர்களுள்,
Zாரும் தண்டிக்கப்ப/வில்மைல. தங்கமைs 
தாங்கஜேs தண்டித்துக் பெகாண்/ால் அன்றி
ஜேJறு Zாராலும் அJர்கமைsத் 
தண்டிக்கவும் முடிZாது. அந்த 
அமைமப்பிற்கு பெJளிஜேZ இருப்பJர்கள், 



அதாJது-தங்கள் பெ�Zல்பாடுகsால் 
அமைத ஊக்குவிக்கவும் Jsர்க்கவும் 
பெ�ய்ZாதJர்கள், அதனால் 
பாதிக்கப/ாமால் இருக்கிறார்கள். 
எனஜேJ, பல �மூக சீர்திருத்தJாதிகள் 
குறிப்பிடுJது ஜேபால, �மது தற்ஜேபாமைதZ 
Jணிக அமைமப்புக்கள், “ஜேபராமை� மிக்க 
அமைமப்புக்கள்” ஆக 
உருபெJடுத்திருக்கின்றன என்றால் 
ஜேபராமை� மிக்கJர்கமைs அன்றி 
மற்றJர்கள் ஜேJறு எந்த Jமைகயிலும் 
பாதிக்கப்படுJதற்கான Jாய்ப்பு 
இல்மைல.

உலகம் ஜேபராமை�Zால்  நிமைறந்திருக்கிறது 
என்பதில் எந்தச் �ந்ஜேதகமும் இல்மைல. 
மனித இனம் தனது தற்ஜேபாமைதZ 
பரிணாம Jsர்ச்சி கட்/த்தில் அதன் 
பெபரும்பாலான பா/ங்கமைsச் சுZ�லப் 
பாமைதயில் பெ�ன்ஜேற கற்றுக் 
பெகாள்கின்றது. எந்த ஒரு 
புற”அமைமப்பிலும்” ஜேபராமை� என்பது 



இருக்க முடிZாது, அது மனிதர்கsது 
உள்sத்தில் தான் இருக்கின்றது. 
ஜேபராமை�Zால் ஜேபராமை� 
பெகாண்/Jர்கஜேs பாதிப்புக்கு உள்sாக 
முடியும். தங்கள் உள்sத்திலிருந்து 
ஜேபராமை�மைZ அழித்பெதாழித்தJர்கள் 
இமை/ஜேZ Jணிகம் ஜேபராமை�யின் 
சுJடின்றி காணப்படுகிறது. ஆனால், 
ஜேபராமை� மிக்கJர்கள், 
ஒவ்பெJான்மைறயும், �மZ மதங்கமைsயும் 
கூ/, தங்கsது பெ�ாந்த கsங்கத்தால் 
கமைறப் படுத்துகிறார்கள்.

பெதாழில் துமைற என்பது ஒரு �ாட்டின் 
ஆற்றல் மற்றும்  திறன்களின் 
பெJளிப்பாடு. அது ஜேபாற்றுதலுக்குரிZ 
ஒன்று. ஜேபராமை�மைZ ஈஜே/ற்றத் துடிக்கும் 
ஜேபராJல் தான் துன்பத்மைத 
ஏற்படுத்துகிறது. ஜேபராமை� 
எண்ணங்கமைs ஈஜே/ற்ற முற்படுபJர்கள் 
மட்டும் தான் அதனால் 
பாதிக்கப்படுJார்கள்.



நிறுJனத்மைத முன்னிமைலப்படுத்த 
அபகரிக்கும் எண்ணத்ஜேதாடு பெ�Zல்படும்
நிறுJன 
பெ�Zற்பாட்/ாsர்களின்
/விsம்பரங்களின் Jமைலயில் 
விழுபJர்கள் அப்பாவிகள் தாஜேன என்ற 
பெபாதுJாக முன் மைJக்கப்படும் 
கருத்திற்கான பதில்(இந்தப் பதில் 
மனிதர்கsால் உருJாக்கப்பட்/ எல்லா 
அமைமப்பு மற்றும் சூழல்களுக்கும் 
பெபாருந்துJதாக இருக்கும்), “அJர்கள் 
அப்பாவிகள் அல்ல, அந்த விsம்பரத்தின்
உட்கருத்தான ஜேபராமை� அல்லது ஈ/ான 
உமைழப்மைப Jழங்காமல் பெபாருமைs 
ஈட்டும் மனப்பான்மைம 
அJர்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றது. 
தங்களுக்குள் இருக்கும் ஜேபராமை�யின் 
காரணமான விமைsமைJ ஏற்படுத்தும் 
கருவிZாக அந்த விsம்பரம் 
பெ�Zல்படுகிறது. அJர்கள் தங்கள் 



ஜேபராமை�யினால் தான் 
தண்டிக்கப்படுகிறார்கள்.

முதலாளித்துJ அல்லது Jணிகத்துJ 
அமைமப்புக்கமைs �மூகச் 
சீர்திருத்தJாதிகள் கண்டிக்கிறார்கள். 
ஆனால், அஜேத ஜே�ரம் அJர்கள் ஜேபராமை� 
எண்ணங்கமைs ஊக்குவிக்கும் 
Jணிகத்துJ அமைமப்புகளின் சில 
பகுதிகஜேsாடு இமைZந்து 
பெ�Zல்படுகிறார்கள். எடுத்துகாட்/ாகச் 
பெ�ால்ல ஜேJண்டும் என்றால் Jணிக 
அமைமப்புகளின் அடிப்பமை/Zான 
பெதாழில் �ார்ந்த துமைறகளிலிருந்து 
ஜேJறுபட்/, உறுதிZான 
அடிப்பமை/யின்றி ஊகத்தின்(speculation) 
அடிப்பமை/யில் ஏற்ற இறக்கமாகும் 
“இலாப முதலீடுகள்” (good investment), 
அதிகமான ”இலாப ஈட்டுத் பெதாமைகயின் 
பங்கு” (dividends) குறித்த ஜேபராJல் 
ஜேபான்றமைJகமைsச் பெ�ால்லலாம். 
இJற்ஜேறாடு அJர்கள் இமைZந்து 



பெ�Zல்படும்ஜேபாது Jணிகத்துJ 
அமைமப்புகமைs ”ஜேபராமை�யின் 
விமைsJான அமைமப்புக்கள்”(அது 
உண்மைமயும் கூ/) என்று தான் அமைழக்க 
முடியும்.

மற்றJர்கsது உமைழப்பின் பலன்கமைsக் 
பெகாண்டு Jாழ்பJர்கள் அல்லது அப்படி 
பெ�ய்யும் 
உணர்வுமை/ZJர்கள்(ஊதிZத்திற்கு 
ஈ/ான உமைழப்மைப Jழங்காமல் 
பணத்மைதப் பெபற்று பெகாள்s 
நிமைனப்பJர்களின் எண்ணிக்மைக என்பது 
மிக அதிகம்), அதாJது,  உறுதிZற்ற 
ஊகங்களின் அடிப்பமை/கமைs 
முன்னிறுத்தி தங்கள் Jாழ்மைJ 
அமைமத்துக் பெகாள்பJர்கள்-, Jறுமைமயும் 
பற்றாக்குமைறயும் இருப்பமைதக் குறித்துச் 
�லித்துக் பெகாள்sக் கூ/ாது. அJர்கள் 
தங்கள் பெ�Zல்பாடுகளின் Jாயிலாக 
ஊக்குவிக்கும் அமைமப்பின் தவிர்க்க 
இZலாத பாதகமான அம்�ங்கsாக 



Jறுமைமயும் பற்றாக்குமைறயும் இருக்க, 
�ாதகமான அம்�ங்கsாக ஆ/ம்பரமும் 
பெ�ல்Jச் பெ�ழிப்பும் இருப்பமைத அJர்கள்
உணர ஜேJண்டும்.

பெ�ல்Jந்தன் ஆJதற்கான உமைழப்மைப 
Jழங்காமல் திடீர் என்று ஒரு �ாள் 
பணக்காரனாகிக் காலம் முழுக்க 
J�திZாக Jாழ ஜேJண்டும் என்னும் ஒரு 
கற்பமைன எண்ணம் பல ஏமைழகளி/ம் 
பரவியிருப்பமைதக் காண முடியும். 
ஜேபராமை�யின் பிடியில் சிக்கி மனித 
மனங்கள் உலாவிக் பெகாண்டிருக்கும் 
Jமைர, ஜேதமைJகளும் Jறுமைமயும் 
பெதா/ரஜேJ பெ�ய்யும்.

மனிதர்கள் ஆமை�ப்படுகிறார்கள். பின்பு 
பெ�Zல்படுகிறார்கள். அJர்கsது ஒட்டு 
பெமாத்த  பெ�Zல்பாடுகளின் கூட்டுத் 
பெதாகுப்மைபஜேZ மக்கள் அமைமப்பு என்று 
கூறுகின்றனர். சூதாட்/த்தில் 
ஈடுபட்டிருந்த அந்த பத்து ஜேபரும் 



உமைழக்காமஜேலஜேZ, மற்றJர்களின் 
இழப்பில் தங்கள் பெ�ல்Jத்மைத பெபருக்கிக்
பெகாள்s ஆமை�ப்பட்டு அதற்கு ஏற்ப 
பெ�Zல்பட்/ார்கள். அJர்கsது ஒட்டு 
பெமாத்த  பெ�Zல்பாடுகளின் கூட்டுத் 
பெதாகுப்பான அமைமப்ஜேப பல விகித 
ஜே�ர்க்மைககளில் விமைsவுகமைs 
ஏற்படுத்துகிறது. எனஜேJ, அமைமப்புக்கள் 
என்பது எத்தமைனஜேZா தனி �பர்களின் 
பெ�Zல்கள், அJற்றுக்கான மறு 
பெ�Zல்களின் கூட்டுத் பெதாகுப்ஜேப. தனி 
�பர்களின் பெ�Zல்கள், அJற்றுக்கான மறு
பெ�Zல்களின் கூட்டுத் பெதாகுப்ஜேப 
அமைமப்பு என்பமைத மறந்து, உலகில் 
உள்s தீமைமகளுக்கு எல்லாம் மனிதர்கள் 
அமைமப்புகளின் மீது பழிமைZ 
சுமத்துகின்றனர்.

ஒரு அமைமப்பு ”அநிZாZம்” ஆனதாக  
இருக்க முடிZாது, காரணம் மனிதர்கள் 
தங்கள் பெ�Zல்களுக்கான விமைsவுகமைs 
தவிர்க்க இZலாமல் அறுJமை/ 



பெ�ய்கிறார்கள். உலகில் தமைலதூக்கும் 
தீமைமகள், அநிZாZத்தின் இருப்மைப 
சுட்டிக் காட்/வில்மைல, மாறாக, 
நிZாZத்தின் இருப்மைபஜேZ 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. தற்கால �மூக 
Jாழ்வு அல்லது அமைமப்பு, அதாJது, 
மனிதர்கள் ஒப்புக் பெகாண்டுள்s 
பெ�Zல்படு முமைறகளின் இZற்மைகZான 
பாதகமான அம்�ங்கsாக Jறுமைமயும் 
பற்றாகுமைறயும் இருக்கின்றன. அந்த 
பாதகமான அம்�ங்கமைsயும் ஏற்றுத் தான்
மனிதர்கள் பெ�Zல்ப/ ஒப்புக் 
பெகாண்டுள்sனர். எனஜேJ, துன்பம் 
இருக்கிறது, அமைத மறுக்க முடிZாது. 
ஆனால், அநிZாZம் இருக்கிறது என்று 
கூற முடிZாது. சூதாட்/த்தில் பணத்மைத 
இழந்த ஜேதால்விZாsர்களுக்கு 
பெJற்றிZாsர்கள் அநிZாZம் 
பெ�ய்துவிட்/தாகஜேJா அல்லது சூதாட்/ 
அமைமப்பு அJர்கமைs அநிZாZமாக 
தண்டித்து விட்/தாகஜேJா கூற முடிZாது.



�மிபத்தில், ஒரு 
பெபாதுவுமை/மைமJாதிZான �ண்பர் 
ஒருJர், நிலச்சுJான்தார்கமைs பற்றி 
Jன்மைமZாக கண்/னம் பெ�ய்துக் 
பெகாண்டிருந்தார். �ான் அJரி/ம், 
“நீங்கள் ஏன் நிலச்சுJான்தார்கமைs 
கண்டிக்கிறீர்கள், நீங்கஜேs பல 
நிலங்களுக்கு உரிமைமZாsர் தாஜேன? 
உங்களி/ம் ஏற்பெகனஜேJ பல நிலங்கள் 
இருந்தும்,  சில Jாரங்களுக்கு முன்பு , 
ஜேமலும் சில நிலங்கமைs 
Jாங்கவில்மைலZா? என்று ஜேகட்ஜே/ன். 
அதற்கு அJரது பதில், “அதற்கு 
அமைமப்மைபத் தான் நீங்கள் குற்றம் 
பெ�ால்ல ஜேJண்டும். என்மைன அல்ல.  
தற்ஜேபாது உள்s அமைமப்பு நீடிக்கும் 
Jமைர �ான் அஜேதாடு இமைZந்து தான் 
பெ�Zல்ப/ ஜேJண்டும். அதில் மாற்றம் 
பெ�ய்Zப்பட்/ால், என்னி/ம் உள்s 
நிலங்கமைs �ான் மைகவி/த் தZாராக 
இருக்கிஜேறன்”. 



சூதாட்/க்காரன், அந்த அமைமப்பு 
தீங்கானது என்று வி/ாமல் கூறிக் 
பெகாண்ஜே/ அதில் பெதா/ர்ந்து 
ஈடுபடுகிறான் என்றால் அJன் தனக்கான
பெ�Zல்பாடு பெ�றிகளிலும் 
மனக்கண்ஜேணாட்/த்திலும் மிகவும் 
குழம்பிப் ஜேபாயிருக்கிறான் என்று 
கூறுJது �ரிZாக இருக்கும். �மூகம், 
அரசிZல் அல்லது எந்த Jமைக 
அமைமப்பாக இருந்தாலும் �ரி, ஒரு 
மனிதன் அமைதக் கண்/னம் பெ�ய்து 
பெகாண்ஜே/ அதில் ஈடுபடுகிறான் 
என்றால் அJன் குழம்பித் தான் 
ஜேபாயிருக்கிறான். அத்தமைகZ மனிதன், 
தனது உள்sத்தில், அமைதக் தீங்கானதாகக் 
கருதவில்மைல. ஆனால், நிZாZமானதாக, 
�ன்மைமZானதாகத் தான் கருதுகிறான். 
அJன் தனது பெ�Zல்பாடுகsால் அதன் 
Jsர்ச்சிமைZ ஊக்கப்படுத்துகிறான் 
என்பஜேத இதற்கான நிரூபணச் �ான்று.



சூரிZனுக்கு ஒளி எப்படிஜேZா, 
ஜேமகத்திற்கு மமைழ எப்படிஜேZா அல்லது 
மனதிற்கு எண்ணங்கள் எப்படிஜேZா 
அப்படித் தான் மனிதர்களுக்கு 
அமைமப்புகளும். அமைமப்பு என்பது 
மனிதர்கள் மற்றும் மனிதர்களின் 
பெ�Zல்பாடுகள் இமைணந்த கூட்ஜே/. 
அமைமப்பு என்பது மனிதர்களி/மிருந்து 
ஜேJறுபட்/து என்று கருதுJது, 
பெகாண்டிருக்கும் அடிப்பமை/ 
பெகாள்மைககள் மற்றும் எண்ணங்களில் 
உள்s குழப்பமாகும். அநிZாZமாக 
அமைJ பெ�Zல்படுJதற்கு எந்த Jாய்ப்பும்
இல்மைல. காரணம், அறிZாமைமயில் 
பெ�ய்Zப்படும் பெ�Zல்கள் என்றாலும் 
அதற்கான தண்/மைன நிச்�Zம். 
பெமய்ZறிஜேJாடு பெ�ய்Zப்படும் 
பெ�Zல்களுக்கு அதற்கான பரிசு நிச்�Zம்.

அமைமப்புக்களில் எந்தத் தீங்கும் இல்மைல.
அறிZாமைமயும்  தJறிமைழப்பதுஜேம   
தீமைமZாகும். எல்லா அமைமப்புகளும் 



நிZாZமானமைJஜேZ, மனிதர்களுக்கு 
தங்கள் விருப்பம் ஜேபால் �/ந்துக் 
பெகாள்Jதற்கான சுதந்திரம் இருக்கிறது. 
தங்கமைs Jsப்படுத்திக் பெகாள்s 
மற்றJமைர அபகரிக்கலாம் என்று 
ஒருJருக்கு ஒருJர் ஒப்புதல் பெதரிவித்துக் 
பெகாண்டு சூதாட்/த்தில் ஈடுபட்/ அந்தப்
பத்து ஜேபர்களும் பழிமைZத் தங்கமைsத் 
தவிர ஜேJறு Zார் மீதும் ஜேபா/ முடிZாது. 
பெJற்றிZாsர்கள் தங்கள் ஆதாZத்தில் 
திருப்தி அமை/Jது ஜேபால 
ஜேதால்விZாsர்கள் தங்கள் இழப்மைப 
ஏற்றுக் பெகாள்s ஜேJண்டும். அப்படி 
முடிZவில்மைல என்றால், தங்களுக்குள் 
உற்று ஜே�ாக்கி, தங்கள் பெ�Zல்பாடுகமைsச் 
சீரமைமத்துக் பெகாள்s ஜேJண்டும்.

 அJர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் Jறுமைம 
என்பது ஒரு �ல்ல பா/மாகும். அது 
சிறந்த Jழிகமைsத் ஜேதடி கண்டு அமை/ந்து
பெ�Zல்படுJதற்கு அJர்களுக்கு 
பெ�ருக்கடி Jழங்கி எச்�ரிக்கின்றது.



 ஒருJன் ஒர் அமைமப்மைபத் தீங்கு என்று 
கருதினால், அதில் ஈடுப/ாமல் 
அதிலிருந்து அJமைன பெJளிஜேZற்றிக் 
பெகாள்s ஜேJண்டும். அJனது 
பெ�Zல்பாடுகமைs ஜேJறு ஒரு திமை�யில் 
ஈடுபடுத்த ஜேJண்டும். இரண்டு 
மனிதர்கள் ஒத்துமைழத்துச் பெ�Zல்ப/ 
ஒப்புக் பெகாண்/ உ/ஜேனஜேZ ஒர் 
அமைமப்பு உருJாகிவிடுகிறது. 
அJர்கsது பெ�Zல்பாட்டின் �ன்மைம, 
தீமைமகமைs அJர்கள் உருJாக்கிZ 
அமைமப்பு விமைரவில் பெJளிப்படுத்தும்.

மனிதக்குலத்தின் Jாழ்வில், 
அமைமப்புக்களில், �ன்மைம-தீமைம என 
அமைழக்கப்படும் எந்த ஒன்றிலும்-, 
மனிதர்கsது பெ�Zல்பாடுகளின் கூட்டு 
விமைsJால் உருபெJடுக்கும் JடிJஜேம 
பெJளிப்படுகின்றது. அமைJ 
அமைனத்திலும், அமைJ அமைனத்தின் 
மூலமாகவும், அமைJ அமைனத்மைதயும் நீதி 



என்றும் நிமைலZாக Jலிமைமயு/ன் 
ஆள்கிறது.



2. உமைழப்பு, ஊதிZம், �ல்Jாழ்வு

ஒன்றின் பெ�Zல்பாடு என்பது அது 
இருப்பதற்கான இன்றிZமைமZாத 
காரணம். அது இருப்பதற்கான ஜே�ாக்கம், 
பZன்பாடு தான். பZனில்லாததாக மாறிZ
ஒன்மைற இZற்மைக தன் இமைணப்பிலிருந்து
உ/ஜேன துண்டித்து விடும். அJsது 
பெபாருsாதாரம் குமைறகsற்றது. அJள் 
தன் பெ�ம்மைமZான பட்/மைறயில் 
பZன்பா/ற்ற பெபாருட்களுக்கு இ/ம் 
தந்து அமை/�லாகும் படி பெ�ய்Z 
மாட்/ாள். அJள் மைகJ�ம் இருக்கும் 
பெ�Zல் திறன் மிக்க கருவிகமைs 
பZனின்றி மு/ங்கிக் கி/க்கவும் 
வி/மாட்/ாள் அல்லது பsபsப்பாக 
மின்னும் பெபாருட்கள் துருப்பிடித்து 
உதிரவும் அனுமதிக்க மாட்/ாள். 



 எங்ஜேக திறமைம இருக்கிறஜேதா அங்ஜேக 
அது பெJளிப்படுJதற்கான Jாய்ப்பும் 
சூழலும் நிச்�Zம் இருக்கும். எங்ஜேக 
ஆற்றல் இருக்கிறஜேதா அங்ஜேக அது 
பாய்ந்ஜேதாடுJதற்கான Jடிகால்களும் 
இருக்கும். எங்ஜேக உZரச் பெ�ல்லத் 
துடிக்கும் மனம் இருக்கிறஜேதா அங்ஜேக 
�ாதமைன ஏற்பெகனஜேJ பிறந்துவிட்/து. 
JZல்பெJளி உழவிற்காக காத்திருக்கும், 
க/ல் கப்பலுக்காகக் காத்திருக்கும், 
துமைறமுகம் �ரக்குகளுக்காகக் 
காத்திருக்கும். அது ஜேபால, இZற்மைகயும், 
தனது அமைனத்துத் துமைறகளிலும், 
பெபாருள் அsவிலானாலும் �ரி அல்லது 
மன அsவிலானாலும் �ரி, மனிதனது 
உமைழப்ஜேபாடு இமைணந்து பணிZாற்றத் 
தZாராக இருக்கிறாள். அJனது 
கJனமான உமைழப்பிற்கும் 
ஜேபரார்Jமான திறனுக்கும் பரிசுகமைs 
Jழங்கக் காத்திருக்கிறாள். “எனது 
திறமைமக்கு Jாய்ப்பில்மைல” என்னும் 
அறிவிப்பு ஒரு வீண் பெபருமைம ஜேபசும் 



கூற்றாகஜேJா அல்லது கJனக் 
குமைறவிற்கான ஒரு �ாக்காகஜேJா அல்லது
இன்னும் தனது திறமைமகமைs அல்லது  
Jாய்ப்புக்கமைs பZன்படுத்தும் ஆற்றல் 
தனக்கு இல்மைல என்பமைத 
ஏற்றுக்பெகாள்ளும் ஒரு ஒப்புதல் 
Jாக்குமூலமாகஜேJா தான் அமைதக் 
பெகாள்s ஜேJண்டும். திறமைமZானது, ஒரு 
பெ�ாடி கூ/ பZன்படுத்தப்ப/ாமல் 
ஜேதங்கி கி/க்கத் ஜேதமைJயில்மைல. எல்லா 
திறமைமகளுக்கும் எல்மைலZற்ற 
Jாய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன. திறமைமமைZ 
பZன்படுத்திப் பணி பெ�ய்யும் ஆற்றல் 
மட்டுஜேம ஜேதமைJ. 

இருக்கும் எல்லாத் திறன்களிலும், 
பணிமைZ ஜேமற்பெகாண்டு  பெ�ய்Jதற்கான 
பெ�Zல்திறன் தான் மிகப் பZனுள்sதும் 
ஜேதமைJZானதுமாகும். அமைதப் 
பெபற்றிருப்பது என்பது ஒரு 
ஜேபராற்றலாகும். இமைத மனிதர்கள் 
பெ�Zல்ப/ இZலாமல் மு/ங்கிக் 



கி/க்கும் சூழலிஜேலா அல்லது 
ஜே�ாய்Jாய்ப்பட்டிருக்கும் ஜேபாஜேதா 
உணர்கிறார்கள். முழுமைமZான, 
துடிப்பான உமைழப்பில் ஈடுப/ 
முடிZாமல் Jலுக்கட்/ாZமாக 
மு/க்கப்படும் ஜேபாது,  மூமைsமைZஜேZா 
அல்லது தமை�கமைsஜேZா 
உள்sத்துடிப்புணர்வு/ன் மீண்டும் 
பெ�Zல்படுத்துJதற்கு அJர்கள் எந்த 
அsவு ஏக்கம் பெகாள்Jார்கள், தங்கள் 
ஆற்றல்கமைs முமைறZான Jழிகளில் 
பெ�லவி/ எவ்Jsவு ஆர்Jம் 
பெகாள்Jார்கள்?

பணிமைZ இரண்டு JமைகZாகப் 
பிரிக்கலாம்- விருப்பத்து/ன் அதில் 
ஈடுபடுJது அல்லது Jலுக்கட்/ாZமாக 
அதில் ஈடுபடுத்தப்படுJது. தனது 
ஊதிZத்மைதப் பெபற்றுக் பெகாள்ளும் ஒஜேர 
ஜே�ாக்ஜேகாடு பணிமைZ எப்படிZாJது 
பெ�ய்து முடிக்க எண்ணுபJன், அதற்கு 
என Jழங்கப்படும் ஊதிZத்மைதப் 



பெபற்றுக் பெகாள்Jமைதத் தவிர அந்தப் 
பணியில் ஆர்Jஜேமா ஈடுபாஜே/ா 
இல்லாதJன் ஒரு அடிமைமZாகஜேJ 
இருக்கிறான், அJமைன ஒரு உண்மைமZான
ஊழிZனாக பெகாள்s முடிZாது. 
ஜேதமைJகளின் பெ�ருக்குதல் காரணமாக 
மட்டுஜேம அJன் உமைழக்கிறான். அJனது
முழு ஆர்Jமும் பெபறுJதில் தான் 
இருக்கிறது, தருJதில் அல்ல. அJன் 
கJனக்குமைறஜேJாடும் ஜேJண்/ா 
பெJறுப்ஜேபாடும் தனது உமைழப்மைப 
Jழங்குகிறான், ஆனால் தனது 
ஊதிZத்மைதப் பெபற்றுக் பெகாள்Jதில் 
பெபறும் ஆர்Jம் பெகாள்கிறான், 
எந்தsவுக்குக் குமைறவிலும் குமைறJாக 
Jழங்கி எந்தsவுக்கு அதிகமாகப் பெபற 
முடியும் என்று ஆJல் பெகாள்கிறான். 
“குமைறJான ஜேJமைல, நிமைறJான கூலி” 
என்பது அடிமைமகளின் கூக்குரல், 
மனிதர்களுமை/Zதாக இருக்க முடிZாது.



இதற்கு மாறாக, தான் ஜேமற்பெகாண்டுள்s 
பணிமைZ உள்sத்தின் 
முழுஈடுப்பாஜே/ாடு பெ�ய்பJன், அமைதக் 
குமைறவில்லாமல் நிமைறஜேJற்ற ஜேJண்டும்
என்று எண்ணுபJன், ஒரு உண்மைமZான 
ஊழிZனாJான். அJனால் விமைsZக் 
கூடிZப் பZனும் அJனது ஈர்க்கும் 
தன்மைமயும் கூடிக் பெகாண்டு 
முன்ஜேனறிZப்படிஜேZ இருக்கும். ஒரு 
பெJற்றியிலிருந்து ஜேமலும் ஜேமலும் 
பெபரிZ பெJற்றிக்கு அJமைன அமைழத்துச் 
பெ�ல்லும். கீழ்நிமைல உமைழப்பிலிருந்து 
ஜேமன்ஜேமலும் ஜேமல்நிமைல உமைழப்பிற்கு 
முன்ஜேனறிZப்படிஜேZ இருப்பான். அJன்,
தன் ஊதிZத்மைதப் பற்றிஜேZா அல்லது 
பரிசுகமைsப் பற்றிஜேZா எதுவுஜேம 
நிமைனப்பதில்மைல அல்லது மிக 
குமைறJாகஜேJ நிமைனக்கிறான். ஆனால், 
தனது பணிமைZ ஈடுபாட்ஜே/ாடும் 
ஆர்Jத்ஜேதாடும் Jழங்குகிறான். இZற்மைக
அன்மைன அJமைன தன் சிறப்புக்குரிZ 
மகனாகத் ஜேதர்வு பெ�ய்கிறாள். தனது 



சுZ�லமற்ற உமைழப்பின் காரணமாக 
அறபெ�றிகsால் முடிசூ/ப்பட்/Jன், 
ஜேமன்ஜேமலும் பெபருமைமகமைsயும் 
பரிசுகமைsயும் பெபறுJான்.

ஊதிZத்தின் மீது மட்டும் ஜேபராமை� 
பெகாண்டிருப்பJமைன அந்த முழு ஊதிZம்
பெ�ன்று அமை/Zாமல் இருப்பதற்கு 
Jாய்ப்பிருக்கிறது, பல முமைற அது 
பெ�ன்றமை/Jதும் இல்மைல. ஆனால், 
தனது ஊதிZத்மைத பற்றி 
கJமைலப்ப/ாமல் தன் பணியில் கJனம் 
பெ�லுத்துபJமைன அது ஒருஜேபாதும் 
பெ�ன்றமை/Zாமல் இருந்தது இல்மைல. 
காரணம், உமைழப்பிற்கு ஈ/ான ஊதிZம் 
ஒருஜேபாதும் தடுத்து நிறுத்தப்ப/ 
முடிZாது, ஆனால் ஊதிZத்திற்கு ஈ/ான 
உமைழப்மைப Jழங்காமல் இருந்தால், 
ஏமாற்றம் தான் ஊதிZமாக தரப்படும், 
எதிர்ப்பார்க்கும் பரிசுகளும் கிமை/க்காது.



உமைழப்பிற்கான ஊதிZம் நிச்�Zம் உண்டு.
பிரபஞ்�த்தின் பெபாருsாதாரத்தில் எந்த 
மனிதனும் ஏமாற்றப்படுJது கிமை/Zாது, 
அJன் நிZாZமாக ஈட்டியுள்sமைத 
அJனுக்கு Jழங்காமல் அவ்வூதிZத்மைத 
ஏய்க்க முடிZாது. ஏன் என்றால், 
ஒவ்பெJாரு முZற்சியும் ஒரு காரணம்-, 
அது, அதற்கு ஏற்ற விமைsமைJச் 
�ந்திக்கும். பணிமைZச் பெ�ய்Jது முதல் 
காரணமாகும், ஊதிZம் என்பது அதன் 
விமைsJாகும். ஊதிZம் என்பது 
முடிJல்ல, மற்பெறாரு ஜேபர் 
விமைsமைJயும் ஒரு பெபரு முடிமைJயும் 
ஏற்படுத்துJதற்கான Jாயிலாகும், 
குறிப்பிட்டுச் பெ�ால்ல ஜேJண்டும் 
என்றால் ;- தனிமனிதனின், 
மனிதக்குலத்தின் மகிழ்ச்சியும் 
�ல்Jாழ்வும் பெதா/ர்ந்து நீடித்து 
நிமைலபெபறுJதற்காகஜேJ ஆகும்.

பெ�ய்த ஜேJமைலக்கு ஒரு குறிப்பிட்/ 
அsவு பணம் என்பதாக மட்டுஜேம 



ஊதிZத்மைதக் பெகாள்sமுடிZாது. பணம் 
என்பது பெ�ய்த ஜேJமைலக்கான 
ஊதிZத்தின் ஒரு சிறு பகுதிஜேZ. 
பணத்மைதப் பெபறுJது ஒன்மைறஜேZ, தான் 
ஜேமற்பெகாள்ளும் பணியின் இறுதி 
முடிJாகக் கருதுபJன், தனது 
உமைழப்பிற்கு அJன் ஜேகட்/ பணத்மைத 
மைகயில் பெபற்றாலும் அJனது 
உமைழப்பினால் அJனுக்கு மனநிமைறவு 
உண்/ாகாது. க/மைமமைZத் தன்னலமின்றி
ஜேபாற்றுபJர்களுக்கு மட்டுஜேம 
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக் கூடிZ உZர்Jமைக  
அறிமைJயும் பZன்பாட்மை/யும் 
அJர்கsால் அறிZ முடிZாது. 

ஒருJன் தனது க/மைமமைZ, பெபாறுப்மைப 
அJனது உள்ளுணர்வின் ஒளி பாய்ச்�லில்
காணும் ஜேபாது அமைJ குறித்து அJனது 
மனப்பான்மைம ஒரு உZர்நிமைலமைZ 
எட்டும். அந்த �ாள், அJனது Jாழ்வில் 
நிச்�Zம் முன்ஜேனற்றத்மைதக் குறிக்கும் ஒரு
�ாள் ஆகும். பாரமான 



அடிமைமத்தமைsகளிலிருந்து விடுபட்டு 
தன் பணிமைZச் பெ�ய்Jதற்கான மகிழ்ச்சிக் 
கsத்மைத Jந்தமை/கிறான். இறுக 
பற்றிக்பெகாள்கின்ற இழிநிமைலமைZயும் 
அJமானங்கமைsயும் தமைலகுனிமைJயும் 
விட்டு ஜேமபெலழுந்து, தனது நிமைலமைZ 
அJன் கண்ணிZமாகச் 
�கமனிதர்களிமை/ஜேZ 
நிமைல�ாட்டுகிறான். மனிதகுலத்திற்காக 
இன்முகத்ஜேதாடு இமைணந்து 
பாடுபடுகிறான். பெபாருsாதாரச் சுற்று 
Jட்/த்தில் தனது பங்மைக ஆற்றும் ஒரு 
மகிழ்ச்சிZான கருவிZாக விரும்பி 
பெ�Zல்படுகிறான்.

அத்தமைகZ மனிதன் தனது ஊதிZத்மைதக் 
கீழ்காணும் ஏழு உட்கூறுகளில் 
பெபறுJான்

1. பணம்
2. பZன்பாடு
3. திறமைம பெமருஜேகறுJது
4. ஆற்றல் ஜேமம்படுJது



5. தற்�ார்பு நிமைல
6. மதிப்பு
7. மகிழ்ச்சி

முதலில் அJன் பெ�ய்த பணிக்கு ஈ/ான 
முழுப் பணத்மைதயும் பெபறுகிறான். 
ஆனால், அத்து/ன் கூ/ஜேJ 
உலகத்திற்கான அJனது பZன்பாடும் 
அதிகரிக்கிறது, பெதா/ர்ந்து ஜேமன்ஜேமலும் 
Jsர்கிறது. இவ்Jாறு அதிகரிக்கும் 
பZன்பாடு என்பது, தூய்மைமZான 
உமைழப்பு Jழங்கும் ஜேபர் உJமைககளில் 
ஒன்று. காரணம், பZனுள்s Jமைகயில் 
பெ�Zல்பட்/தற்கான உண்மைமZான பரிசு, 
ஜேமலும் பZனுள்s Jமைகயில் 
பெ�Zல்படுJதற்கான Jாய்ப்பு தான். ஒரு 
அடிமைம, உமைழப்பின் பரி�ாகச் ஜே�ாம்பி 
கி/க்க ஜேJண்டும் என்று விரும்புJான். 
ஆனால், ஒரு உமைழப்பாளிஜேZா, கூடுதல்  
பணி கிமை/க்கும் ஜேபாது அகமகிழ்Jான்.



இவ்Jாறு அதிகரிக்கும் அJனுக்குரிZ 
பZன்பாடு, அJனது திறமைமமைZ 
பெமருஜேகற்றி, ஜேமற்பெகாள்Jதற்கான 
பணிமைZ, பெ�ம்மைமZாக நிமைறஜேJற்றத் 
துமைணபுரியும். தனக்கு Jழங்கப்பட்/ 
பா/த்மைதக் கற்றுக் பெகாள்ளும் 
ஒவ்பெJாரு குழந்மைதயும்-, ஒரு 
பிரச்சிமைனமைZச் �ந்தித்து பெJற்றிகரமாகத்
தீர்க்கும், ஒரு பெமாழிமைZக் கற்று அறியும் 
அல்லது ஒரு இக்கட்/ான 
நிமைலயிலிருந்து மீண்டு எழும் 
ஒவ்பெJாருJரும், மகிழ்ச்சிZால் 
பிமைணக்கப்படுகிறார்கள். அந்த 
மகிழ்ச்சியின் முக்கிZத்துJத்மைத 
அப்ஜேபாது அJர்கள் அறிந்து 
பெகாள்sவில்மைல என்றாலும் அJர்கsது 
Jாழ்வின் பணிமைZ நிமைறஜேJற்றுJதற்கு 
ஜேJண்டிZ திறமைம பெமருஜேகறும் ஜேபாது 
உ/ன் Jரும் மகிழ்ச்சி தான் அது 
என்பமைத பின்பு அறிந்து பெகாள்Jார்கள்.



இவ்Jாறு பெமருஜேகறிக் பெகாண்டிருக்கும் 
திறமைம- ஆற்றல்-அறிவு ஆகிZன ஒரு 
கட்/த்தில் �ங்கமிக்கும். அதன் பெபZர் 
Jல்லமைம. தன் பெதாழிமைலக் கJனம் 
சிதறாது ஜேமற்பெகாள்பJன் இறுதியில் 
அதில் Jல்லுனராJான், அது எந்தத் 
பெதாழிலாக இருந்தாலும் �ரி. அJன் 
அமைத மற்றJர்களுக்குக் கற்றுத்தரக்கூடிZ
ஆ�ான் நிமைலமைZ, Jழிகாட்டிZாக , 
பயிற்சிZாsனாக  தான் க/ந்து Jந்த 
பாமைதயில் கீழ் நிமைலயில் JருபJர்கள் 
முன்ஜேனற உதவிZாக இருக்கிறான். 
பயிற்சிZாலும் அனுபJத்தாலும் அJன் 
பெபற்ற அறிவின் காரணமாக மற்றJர்கள் 
அJன் உதவிமைZ �ாடுகின்றனர். மனித 
குலத்திற்குச் ஜே�மைJZாற்றுபJர்களின் 
Jழிகாட்டுபJர்களின் உZர்நிமைலமைZ 
அJன் அமை/கிறான். அJன் 
�ம்பிக்மைகக்கு உரிZJனாகிறான். நீண்/ 
காலமாகத் பெதா/ரப்படும் மனம் தsராத 
உமைழப்பிற்கான ஊதிZம் தான் 
ஆற்றலாகும். எJன் அமைத 



Jsர்க்கிறாஜேனா அJனுக்குத் தான் அது 
Jழங்கப்படும். சுZ�லமின்றி 
பாடுபடுJது ஆற்றமைல அறுJமை/ 
பெ�ய்Z JழிJகுக்கும்.

ஆற்றஜேலாடு இமைணந்திருப்பது ஒரு 
சுதந்திர உரிமைம நிமைல. ஒரு 
உண்மைமZான உமைழப்பாளி தன்னு/ன் 
Jாழும் �கமனிதர்களுக்கு மத்தியில் 
பZனுள்s குடிமகனாகத் தனக்குரிZ 
கண்ணிZமான இ/த்மைதப் பெபறுகிறான்.  
அச்�மற்ற ஜே�ர்மைமயின் ஒளி அJனது 
கண்களில் ஒளிரும், அJனது குரலில் 
தாழாத ஜேமன்மைம ஓலிக்கும், உறுதிZான 
தன்னம்பிக்மைக அJனது �மை/யில் 
பெJளிப்படும். Jாழ்வின் உZரிZ 
�ன்மைமகமைs அதற்காக 
உமைழக்காமஜேலஜேZ அமை/Z 
நிமைனக்கின்ற மனித கூட்டில் Jாழும்  
ஒரு உணர்Jற்ற இZந்திரமாக அJன் 
இருப்பது இல்மைல. தனது ஜேதமைJகமைs 
நிமைறவு பெ�ய்து பெகாள்Jதற்கான ஒஜேர 



ஜே�ாக்கத்து/ன் ஜேJண்/ா பெJறுப்பு/ன் 
ஜேJமைல பெ�ய்யும் அடிமைம, மைகஜேZந்தும் 
இழிநிமைலக்கு ஆsாகிப் 
புறக்கணிக்கப்படுJான். ஆனால் 
உண்மைமZான உமைழப்பாளி, எJமைரயும் 
�ார்ந்திராத உZர்ந்த நிமைலக்கு முன்ஜேனறி, 
பலராலும் பாராட்/ப்பட்டு �ா/ப்படும் 
நிமைலமைZப் பெபறுJான். 

மதிப்பு-இது ஒரு உZர்JமைகZான 
ஊதிZமாகும். தங்கள் Jாழ்வின் பணிமைZ
�ம்பிக்மைகஜேZாடும் ஆற்றஜேலாடும் 
ஜேமற்பெகாள்பJர்கமைs அJர்கள் 
எதிர்பார்க்காமலிருக்கும் ஜேபாது  �ாடி 
Jரும். அது ஒரு ஜேJமைs,  பெபரும்பாலும், 
தாமதமாக JருJதாக ஜேதான்றலாம், 
ஆனால், அது நிச்�Zம் Jந்ஜேத ஆக 
ஜேJண்டும், அது Jருகின்ற ஜேJமைsயும் 
அது JருJதற்கான அதற்ஜேகயுரிZ �ரிZான
ஜேJமைsZாகஜேJ இருக்கும். பணம் 
என்பது ஊதிZத்தின் முதலாJதும் 
சிறிZதுமான ஒரு பாகமாகும். மதிப்பு 



என்பது ஊதிZத்தின் இறுதிZானதும் 
பெபரிZதுமான ஒரு பாகமாகும். மதிப்பின்
அsவு கூடுதல் என்றால் அமைத 
ஈட்டிZதற்கான உமைழப்பு நீண்/தாகவும் 
கடினமானதாகவும் இருக்கும். 
பZன்பாட்மை/ப் பெபாறுத்து மதிப்பில் 
பல படிநிமைலகள் இருக்கின்றன. ஆகச் 
சிறந்த மனிதர்கள் சிறந்த மதிப்மைபப் 
பெபறுJார்கள்.

ஊதிZத்தின் முழுமைமமைZப் 
பெபறுபJர்கள், மகிழ்ச்சியின் 
முழுமைமமைZப் பெபறுJார்கள். ஜே�ாம்பித் 
திரிJதற்கும் விருப்பமின்றி 
பெJறுப்ஜேபாடு பெ�ய்Zப்படும் 
ஜேJமைலக்கும் மகிழ்ச்சியின்மைமயின் 
�ாணZங்கள் கிமை/ப்பது ஜேபால உண்மைம
உமைழப்பிற்கு ஊதிZமாக மகிழ்ச்சி 
நிச்�Zம் Jரும். தனது ஆற்றல்கமைs 
ஒருJன் மனிதக்குலத்தின் 
முன்ஜேனற்றத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் 
முழுமைமZாக பெJளிப்படுத்தியுள்s 



உணர்மைJ அJன் பெபறும் ஜேபாது 
அJனுக்கான மகிழ்ச்சி குமைறகளின்றி 
காணப்படும். அதில் நிம்மதிZான 
உறுத்தாத பெ�ஞ்�ம், நிமைறJான உள்sம், 
உள்sமைமதிZான மனம் உமைறந்திருக்கும்.

முதலில் உமைழப்பு, பின்பு ஊதிZம். 
உமைழப்பு உண்மைமZானதாகவும் அதில் 
ஈடுபடுJது  இZல்பாகஜேJ விரும்பக் 
கூடிZதாகவும் அதிலிருந்து பெபறப்படும் 
பணம் சுZக் பெகாண்/ாட்/ங்களிஜேலா 
முட்/ாள் தனமான ஜேகளிக்மைககளிஜேலா 
வீணாக்கப்ப/ாமல் ஜேமன்ஜேமலும் 
பணிகளுக்காகவும் குறிக்ஜேகாள்கமைs 
எட்/வும் பZன்படுத்தப்படும் ஜேபாது 
மட்டுஜேம �ல்Jாழ்வுத் பெதா/ரும். 
பணத்திற்காக மட்டுஜேம ஒருJன் ஜேJமைல 
பெ�ய்கிறான் என்றால் கூ/, அந்தப் 
பணத்மைத அJன் கJனமாக �ல்ல 
முமைறயில் மைகZாண்/ால் அதன் 
மதிப்பிற்கு தக்கJாறு ஒரு சிறிZ 
அsவிலான பெதாழில் Jsர்ச்சி ஏற்படும். 



ஆனால், அந்தப் பணத்மைத �ல்Jாழ்விற்கு
பெ�லவு பெ�ய்Zாமல் வீணாக்கினால், 
அJன் Jாழ்பெJன்னும் மரத்தின் 
உயிஜேராட்/மில்லாத பZனில்லாத 
கிமைsZாகத் தன்மைனத் 
தாழ்த்திக்பெகாள்Jான்.

பெபாருட்களின் இZற்மைக விதி எமைதக் 
ஜேகாருகிறது என்றால், ஒவ்பெJாரு 
மனிதனும் எந்த அsவு பெகாடுக்கிறாஜேனா,
அந்த அsவு அJன் பெபறலாம் என்று. 
அJன் ஜே�ாம்ஜேபறித் தனத்மைதத் தந்தால் 
அJன் பெ�Zல்ப/ முடிZாத நிமைலமைZ  
பெபறுJான், அJன் பெ�ய்Z ஜேJண்டிZ 
பணிமைZ விருப்பமின்றி 
பற்றாகுமைறZாகச் பெ�ய்தால், 
�ம்பிக்மைகயும் பாதுகாப்பும் இல்லாத 
ஊதிZத்மைத  பெபறுகிறான். அJன் தன் 
உமைழப்மைப விருப்பத்ஜேதாடு தாராsமாக 
Jழங்கினால் அJன் தாராsமான 
ஊதிZத்மைதப் ஜேபரருஜேsாடு ஜே�ர்த்துப் 
பெபறுகிறான்.



இப்ஜேபாது இங்ஜேக Jழக்கமாகப் 
பின்Jருமாறு ஜேகட்கப்படுகிறது: “நீங்கள் 
பெ�ால்Jது, சில குறிப்பிட்/ 
தனி�பர்களுக்கு ஜேJண்டுமானால் 
பெபாருந்தலாம்? பெபரும் 
எண்ணிக்மைககளில் பாடுபடும் 
ஏமைழகளுக்கு எப்படிப் பெபாருந்தும், 
ஆமைலகளிலும் பெதாழில் மைமZங்களிலும் 
இZந்திரமZமாக ஜேJமைல பெ�ய்Z 
ஜேJண்டிZ நிமைலயில் இருப்பJர்களுக்கு 
எப்படிப் பெபாருந்தும்?”

இது எல்ஜேலாருக்கும் பெபாருந்தும். எந்த  
தனி�பர்களுக்கும் சிறப்புச் �லுமைக 
Jழங்கப்பட்டிருக்கவில்மைல. இப்ஜேபாது 
உZர்நிமைலயிலிருப்பJர்கள் ஒரு 
காலத்தில் தாழ்நிமைலயில் இருந்தJர்கள் 
தாம்.  இZந்திரமZமான ஜேJமைல பெ�ய்யும்
ஆமைல பெதாழிலாளி தனது க/மைமயில் 
சுZ�லம் கலக்காமல் கJனமாக ஜேJமைல 
பெ�ய்Z  ஜேJண்டும் என்னும் கூற்மைற 



மறுக்க ஏதாJது சிறப்புக் 
காரணமிருக்கிறதா?  அJன் தன் உ/ல், 
மனம் மற்றும் நிதி �ார்ந்த ஆற்றல்கமைs 
வீணாக்காமல் அJற்மைற தன் வீடும் 
சுற்றுப்புறமும் ஜேமம்படுJதற்குப் 
பZன்படுத்த ஜேJண்டும், அJனது மாமைல 
ஜே�ர ஓய்வு ஜே�ரங்கமைsத் தன் 
அறிJாற்றல் மற்றும் அறபெ�றி ஒழுக்க 
முமைறகமைs ஜேமம்படுத்திக்பெகாள்sச் 
பெ�லவி/ ஜேJண்டும். 

இவ்Jாறு அJன் தன்மைன உZர்தsத்திற்கு
பZன்பாடுள்sJனாகவும் 
ஆற்றலுள்sJனாகவும் விsங்கத் 
தன்மைன தZார்ப்படுத்திக் பெகாள்s 
ஜேJண்டும். அJன் ஜேபாதிZ அsவு 
தன்மைன தZார்ப்படுத்திக் பெகாண்டு 
பெபாறுப்புக்கமைs ஏற்று 
பெ�Zல்படுJதற்கான JலிமைமமைZ 
பெபற்றிருக்கும் ஜேபாது அJன் உZர்நிமைல 
அமை/Jமைதத் தடுக்கக் கூடிZதாக 
எதுவுமிருக்காது. அJன் அறிவிலும் 



Jலிமைமயிலும் தன்மைனத் 
தZார்ப்படுத்திக்பெகாள்ளும் பெ�Zல்பாஜே/ 
அதனsவில் அJனுக்கு மகிழ்ச்சிமைZ 
Jழங்கக் கூடிZ ஒன்றாக இருக்கும்.

உமைழப்பு, ஊதிZம் மற்றும் �ல்Jாழ்வு 
என்பன தனிமனிதன் மற்றும் 
மனிதக்குலம் ஆகிZ இரண்டின்  பரிணாம
Jsர்ச்சியில் ஒரு மிகப் பரந்த நிமைலமைZ 
Jகிக்கக் கூடிZ நிமைலZாகும். எதிர்கால 
அரசிZல் பெபாருsாதாரம்,  தான் 
இப்ஜேபாது புறக்கணித்துக் 
பெகாண்டிருக்கும் மனம் மற்றும் ஆன்மீக 
அடிப்பமை/யிலான ஊதிZங்கமைsக் 
கணக்கில் எடுத்துக் பெகாள்ளும் 
என்றாலும், இன்றும் அமைJ தான் 
மனிதர்களின், ஜேத�ங்களின் 
�ல்Jாழ்மைJத் தீர்மானிக்கும் �க்திகsாக 
இருக்கின்றன.

ஒரு ஜேத�த்தின் மகிழ்ச்சியும் பெ�ழிப்பும் 
அதன் பெபாருள் Jsங்களில் மட்டும் 



இல்மைல, ஆனால் அதில் 
குடியிருப்பJர்களின் மனம் மற்றும் 
ஆன்மீக Jsத்மைதயும் பெபாறுத்திருக்கிறது
என்று உணர்ந்து அமைத பZன்படுத்த 
விமைsயும் ஜேபாது அது அந்தத் ஜேத�த்திற்கு
பெபரு �ன்மைமZாக இருக்கும். 
மாற்றங்களுக்கு உள்sாகும் 
கல்விமுமைறகsால் மன Jsமும் 
நிம்மதியும் உருJாகும். உZர்Jான  
சிறந்த Jாழ்வுக்கு மட்டுமல்ல, பெபாருள் 
�ார்ந்த பெJற்றிக்கும் உறுதிZான 
விமைரJான Jழி குண இZல்புகமைs 
உsப்பூர்Jமாகத் திருத்தி அமைமத்துக் 
பெகாள்Jது தான்.



3.  தகுதியுள்sது தப்பிப் பிமைழக்கும்
—பெதய்வீக நிZதியின் பார்மைJயில்

இZற்மைகயும் உள்ளுணர்வும் ஒன்றுக்கு 
ஒன்று எதிரானமைJ என்று ஒரு காலத்தில் 
உலகபெமங்கும் பரJலாகக் 
கருதப்பட்/து. இன்றும் கூ/ 
பெபரும்பாலான மக்கள் அமைJ ஒன்றுக்கு 
ஒன்று எதிரானது என்று கருதுகிறார்கள். 
ஆனால் என்றும் நிமைலZான ஒர் 
உண்மைமயின் இரு ஜேJறு பாகங்கஜேs 
இZற்மைகயும் உள்ளுணர்வும் என்னும் 
நுட்பமான கருத்மைதப் பிரபஞ்� 
பெ�Zல்பாடுகமைsப் பற்றிZ 
முழுமைமZான அறிவு பெJளிப்படுத்தும்.

உள்ளுணர்வுச் �/ப்பெபாருsாக மாறி 
பார்மைJக்குப் புலப்படுJஜேத 
இZற்மைகZாகும். மமைறந்திருக்கும் ஒன்று 
தன்மைன பெJளிப்படுத்திக்பெகாள்s 



ஜேதர்ந்து எடுத்துக் பெகாள்ளும் எழுத்தும் 
JடிJமுஜேம காட்சிZாகும். சுJடுகsற்றப்
பாமைலJனங்களுக்குச் பெ�ன்று �ாம் 
உண்மைமமைZத் ஜேதடுகிஜேறாம். ஆனால், 
அது எல்லா ஜே�ரமும் �ம் கண் முன் நின்று
பெகாண்டிருக்கிறது. ஆனால் �ாம் கண்கள் 
மூடிZபடிஜேZ பZணத்மைத 
பெதா/ங்கிஜேனாம், மூடிZ கண்கமைs 
திறக்காமஜேலஜேZ Jந்து ஜே�ர்ந்ஜேதாம். 
எங்பெகங்ஜேகா உண்மைமமைZத் ஜேதடி 
கமைsத்துச் ஜே�ார்ந்து ஜேபாய் 
பZனில்லாமல் அமைலJதிலிருந்து 
பெதளிJானமைத, எளிமைமZானமைத ஜே�ாக்கி
பெ�ஞ்�ம் திரும்பும்; 
அறிZாமைமயிலிருந்தும் 
ஆணJத்திலிருந்தும் விடுபட்/ 
பார்மைJயு/ன் �ாம் இZற்மைகமைZ 
ஜே�ாக்கிஜேனாம், ஆ! கsங்கமானது 
பரிசுத்தமாகியிருக்கிறது, 
நிமைலயில்லாதது நிமைலZானது 
ஆகியிருக்கிறது, இZற்மைகZானது 



உள்ளுணர்வின் காட்சிZாக 
பெJளிப்படுகிறது.

எனஜேJ, �/ப்பெபாருட்கமைs ஆய்வு 
பெ�ய்யும் ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு இZற்மைக 
விதிமைZ பெJளிப்படுத்தும் ஜேபாது, 
பெதளிJான மனங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக 
விதிமைZ அJமைனயும் அறிZாமல் 
பெJளிப்படுத்துகிறான். முழுப் 
பிரபஞ்�முஜேம ஆன்மீக JZப்பட்/து 
தான். ஒவ்பெJாரு இZற்மைக விதியும் 
ஆன்மீக அறபெ�றித் தன்மைன 
பெJளிப்படுத்திக்பெகாள்ளும் எழுத்து 
JடிJாகும். பிரபஞ்�த்தின் இந்த ஆன்மீக 
இZல்பு உணரப்படும்ஜேபாது, புலப்படும் 
பெபாருள் மற்றும் புலப்ப/ாத 
உள்ளுணர்வு ஆகிZJற்றுக்கு 
இமை/யிலான முரண்பாடுகள் முடிவுக்கு 
Jந்து விடும். பெபாருமைs ஈட்/ மனம் 
தsராமல் உண்மைமZாக முZற்சிமைZ 
ஜேமற்பெகாள்ளும் ஒருJன் உலகJாழ்வில் 
மூழ்கித்தமைழத்தJன் என்று 



�மகாலத்தJர்கsால் கூறப்படுபJன் 
அஜேத ஜே�ரத்தில் ஆன்மீகJாதிZாகவும் 
பெJளிப்படுJான். அஜேத நிமைல தான் 
பெJளித்ஜேதாற்றத்தில் ஆன்மச் பெ�Zல் 
புரிபJனுக்கும். பிரபஞ்� 
பெ�Zல்பாட்டில், அமைJ 
பெJவ்ஜேJறானமைJ அல்ல, ஒஜேர 
முழுJட்/த்தின் இரு பெJவ்ஜேJறான 
அமைரJட்/ Jமைsவுகஜேs.

�ார்லஸ் /ார்வின் “தகுதியுள்sது தப்பிப் 
பிமைழக்கும்” என்னும் விதிமைZப் 
பெதரிZப்படுத்தும் ஜேபாது இZற்மைகயின் 
பெ�Zல்பாட்டில் உள்s அறபெ�றிமைZ, தர்ம
நிZாZத்மைத பெJளிப்படுத்துகிறார். 
மதச்�ார்புமை/ZJர்கள், உலகபெமங்கும் 
ஜேJறுபாடு இல்லாமல் அமைத எதிர்த்ததன்
காரணம், அது ஒரு உண்மைமமைZ 
அப்பட்/மாக பெJளிப்படுத்துகிறது 
என்பதால் அல்ல, ஆனால், அந்த விதிமைZ
அJர்கள் தJறாகப் புரிந்து பெகாண்/தால்.
இன்று, அந்த எதிர்ப்புணர்வு ஏறக்குமைறZ 



மடிந்து விட்/து என்றாலும், அமைத, 
அன்மைபயும் இரக்கத்மைதயும் அழிக்கின்ற 
ஒரு பெகாடூரமான விதிZாகஜேJ அது 
பெபரும்பாலும் குறிப்பி/ப்படுகிறது.

அந்த விதிமைZ பலரும், “பெகாடூரமானது 
தப்பிப் பிமைழக்கும்” அல்லது, 
“JலிமைமZானது தப்பிப் பிமைழக்கும்” 
என்ஜேற பெபாருள் பெகாள்கிறார்கள். இங்குத்
தான் தJறானப் புரிதலும் ஏற்படுகிறது. 
“தகுதியுள்sது தப்பிப் பிமைழக்கும்” என்ற 
�ரிZானச் பெ�ாற்பெறா/ரின் மீதான �மது 
பார்மைJமைZ �ாம் இழக்கக் கூ/ாது. 
காரணம், தகுதியுள்sது என்றும் 
பெகாடூரமானதாக இருக்காது, பெJகு 
அரிதாகஜேJ, JலிமைமZானதாக இருக்கும்.
JலிமைமZான, பெகாடூரமான விலங்குகள் 
என்ஜேறா மடிந்து பலவீனமான, ஆனால் 
அறிJாற்றல் மிகுந்த உயிரினங்களுக்கு 
இ/ம் அளித்து விட்/ன. 
எண்ணிக்மைகயில் அ/க்க முடிZாத பூச்சி 
Jமைககமைsயும் அJற்மைறக் பெகான்று 



புசிக்கும் JலிமைமZான எதிரிகமைsயும் 
எண்ணிப்பாருங்கள். ஆனாலும், இந்த 
அருமைமZான. அற்புதமான உயிரினங்கள் 
பெதா/ர்ந்து Jாழ்கின்றன, அதற்கு 
அமைJகsது அறிJாற்றஜேல காரணமாகும்,
அதன் JலிமைமZான எதிரிகமைs வி/ 
அமைJஜேZ தப்பிப் பிமைழக்க தகுதி 
Jாய்ந்தமைJ. தகுதியுள்sமைJ தப்பிப் 
பிமைழக்கும் என்பதன் அர்த்தம் எது 
சிறந்தஜேதா அது தான் பெதா/ர்ந்து Jாழும். 
முன்ஜேனற்றம் பெதா/ர்ந்து நிகழ்ந்து 
பெகாண்டிருக்கும் உலகில், ஒவ்பெJாரு 
கால கட்/த்திலும், தகுதி நிமைறந்தமைJ 
தகுதி குமைறந்தJற்மைற வி/ 
முன்ஜேனறியிருக்கும். அப்படி �/ப்பது 
தான் முன்ஜேனற்றத்தின் அர்த்தம். �ாம் 
முன்ஜேனற்றம் என்றவு/ன் உ/னடிZாக 
�ம் நிமைனவுக்கு JருJது, உZர்Jானதும் 
காலச் சூழலுக்கு ஏற்றதுமான ஒன்று 
காலச் சூழலுக்கு பெபாருந்தாத 
தாழ்Jானமைத க/ந்து பெ�ல்Jமைதத் தான். 
இந்த முன்ஜேனற்றம், தகுதியுள்sது தப்பிப்



பிமைழக்கும் என்னும் கூற்று ஒரு ஆன்மீக 
விதிZாக பரிணமிக்கின்றது.

இந்த கருத்தின் எதிர்ப்பாsர்கள் சுZ�லம் 
மிக அதிகமாக உள்s உயிரினங்கஜேs 
தப்பிப் பிமைழக்க தகுதிZானமைJ என்று 
எண்ணி, அந்தக் கருத்மைதக் கண்/னம் 
பெ�ய்து சுZ�லத்மைத 
முன்னிமைலப்படுத்துJதாக /ார்விமைன 
குற்றம் சுமத்துகிறார்கள். ஆனால், 
அJர்கsது மீது தான் பிமைழஜேZ தவிர 
/ார்வின் மீஜேதா அல்லது அந்த விதியின் 
மீஜேதா அல்ல. அJர்கsது பாரபட்�மான 
மனப்பான்மைமZால் ஒரு பெபாய்Zான 
அர்த்தத்மைதக் கற்பித்துக் பெகாண்டு 
தாக்குகிறார்கள். சுZ�லம் மிக 
அதிகமானமைJஜேZ தப்பிப் பிமைழக்க 
தகுதிZானமைJ என்று பிமைழZாகக் 
கருதுJதால் ஏற்படும் தJறாகும். 
அவ்Jாறு கருதுJது, மிக ஜேமா�மான 
உயிரினங்கமைsச் சிறந்த உயிரினங்கsாகக்
கருதுJது ஜேபான்றதாகும். சுZ�லம் 



மிக்கமைJகமைs வி/ சுZ�லமற்றஜேத 
தப்பிப் பிமைழக்க தகுதிZானமைJ என்று 
�ாம் உணரும் ஜேபாது, அதன் 
எதிர்ப்பாsர்கள் Jழங்கும் கருத்திற்கு 
முற்றிலும் எதிரான ஒரு பரிணாமத்மைத 
அந்தக் கருத்துப் பெபறுகிறது. மிக 
ஆழமான அறபெ�றி ஜேகாட்பாடுகsான 
அன்பும் நீதியும் அதில் இமைZந்து 
பெ�Zல்படுJமைதக் காண முடியும்.

தகுதிZானது தப்பிப் பிமைழக்கும் 
என்பமைத நிமைனவில் பெகாண்/தன் 
பின்னணியில், பிரபஞ்� விதி முமைறகளின்
படி, தகுதிZானமைJ என்பதற்கான 
JமைரZமைற என்ன? ஒரு உயிரின 
கூட்/த்தில் மிக தகுதிZானமைJஜேZ 
அதிகம் முன்ஜேனறியிருக்கும் என்பது 
பெJளிப்பமை/Zானது ஆகும். மிக 
JலிமைமZானஜேதா, மிகக் 
பெகாடூரமானஜேதா, மிகச் சுZ�லமானஜேதா 
அல்ல, உ/லsவில் மிக அற்புதமானதும் 
அல்ல, ஆனால், பரிணாம Jsர்ச்சிக்கு 



ஏற்ப முன்ஜேனறுபமைJஜேZ தகுதிZானமைJ
ஆகும்.

ஒரு கால கட்/த்தின் சூழலில் தகுதிZான 
ஒன்று இன்பெனாரு கால கட்/த்தின் 
சூழலிற்குத் தகுதிZானதாக இருக்காது. 
ஒரு காலத்தில் மிருக JலிமைமஜேZ 
ஜேபராற்றலாக விsங்கிZது. அமைத வி/ 
உZர்ந்த ஒன்று பரிணமிக்காமல் இருந்த 
காலம் அது. ஆனால், பத்து மில்லிZன் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பான அந்தக் காலக் 
கட்/த்தின் சூழலிலும் கூ/, இராட்�த 
உயிரினங்கள் பூமிபெZங்கும் 
ஜேகாஜேலாச்சிZ காலத்திலும் கூ/, 
அJற்மைற வி/ உZர்Jான ஒன்று 
பரிணமித்துக் பெகாண்டிருந்தது. 
சுZ�லமற்ற அன்பும் அறிJாற்றலும் 
தங்கள் இருப்மைப பெமல்ல உணரச் 
பெ�ய்துக் பெகாண்டிருந்தன. அந்த இராட்�த
விலங்குகளும் தங்கள் குட்டிகமைsக் 
காப்பாற்றி அன்புச் சுரந்தன. மனிதஜேனா 
மிருகஜேமா, தங்கள் �ந்ததிமைZச் 



சுZ�லமின்றி காப்பாற்றிZமைJஜேZ, தப்பி 
பிமைழத்தன. 

தங்கள் �ந்ததிமைZப் புறக்கணித்த 
உயிரினங்கள் மடிந்து ஜேபாயின. 
இவ்Jாறு, நீண்/ பெ�டுங்காலத்திற்கு 
முன்பு, அறிJாற்றல் என்னும் குழந்மைத 
மிருக ஆற்றல்களுக்கு மத்தியில் பிறந்து, 
பெமல்ல பெமல்ல, ஆனால், உறுதிZாக 
மிருக ஆற்றலுக்கு ஜேமபெலழுந்து Jந்தது. 
இன்று அறிJாற்றல் உலமைக ஏறக்குமைறZ 
மைகப்பற்றி ஆள்கிறது, JலிமைமZான 
மிருக ஆற்றல்கள் ஒஜேரZடிZாக மடிந்து 
ஜேபாய் பலவீனமான சிறிZ, ஆனால் 
சிறப்பான அறிJாற்றல் பெபாருந்திZ 
உயிரினங்கள் ஆள்கின்றன. 

இப்படி ஒரு விதி பெ�Zல்ப/ாமலிருந்து 
இருந்தால், மனிதன் தனது இன்மைறZ 
நிமைலமைZ எட்டியிருக்க முடிZாது. பல 
மில்லிZன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் 
உயிரினம் பூமியில் ஜேதான்றிZ 



காலத்திலிருந்து மனிதன் ஜேதான்றி அJன் 
�ந்தித்த ஜேபாராட்/ங்கள், பெ�ய்த 
ஜேதர்வுகள், ஜேமற்பெகாண்/ 
முன்ஜேனற்றங்கள் என்னும் 
Jழிமுமைறயின் Jாயிலாக இன்று அJன் 
சிகரத்தின் உச்சியிலிருக்கிறான். பல 
மில்லிZன் கணக்கான ஆண்டுகsாக 
அல்லது யுகங்கsாகச் பெ�Zல்படும் 
விதிZான தகுதியுள்sது தப்பிப் 
பிமைழக்கும் என்ற விதியின் நிரூபணச் 
�ான்றாகஜேJ மனிதன் இன்று 
இருக்கிறான். தன்னுள் இருக்கும் 
அறிJாற்றலின் அடிப்பமை/யில் மனிதன் 
இன்று உலமைக ஆள்கிறான். ஆனால், 
அந்த அறிJாற்றமைல வி/ ஓர் இன்பெனாரு
உZரிZ ஜேகாட்பாடு அJனுள் 
பரிணமிக்கின்றது. 

அது பெதய்வீக அன்பு. எப்படி, மிருக 
ஆற்றமைல வி/ அறிJாற்றல் பன்ம/ங்கு 
உZர்Jானதாகவும் ஆற்றலானதாகவும் 
இருக்கின்றஜேதா அது ஜேபாலத் பெதய்வீக 



அன்பும் அறிJாற்றமைல வி/ பன்ம/ங்கு 
உZர்Jானதும் ஆற்றலானதும் ஆகும். 
இங்கு பெதய்வீக அன்பு என்ற பெ�ாற்பதம் 
பZன்படுத்தப்படுJதற்குக் காரணம், 
குறுகிZ மனித பா�மும் இரக்கமும் 
அன்பு என்ற பெ�ால்லப்படுகின்ற 
காரணத்தால், பெதய்வீக அன்மைம 
அதிலிருந்து ஜேJறுபடுத்துJதற்காகஜேJ 
ஆகும். ஆனால், உண்மைமZான அன்மைப 
ஜேJறுபடுத்தும் ஜே�ாக்ஜேகாடு அல்ல. 
அறிJாற்றல் சுZ�லத்திற்கு உதJலாம். 
ஆனால், அறிJாற்றல் அன்பிற்கு உதJ 
முடிZாது.  அன்பில், எல்லாச் சுZ�லமும் 
மிருக ஆற்றலும் விழுங்கப்படுகின்றன, 
ஆனால் அமைJ கனிJாக 
உருமாறுகின்றன.

பெதய்வீக அன்பின் துJக்கம் பூமியில் 
ஏற்பெகனஜேJ நிகழ்ந்துவிட்/து. அந்தத் 
பெதய்வீக அன்பு முழுமைமZாக மலர்ச்சி  
பெபற்றிருந்த மனிதர்கள், குறிப்பிட்டு 
பெ�ால்ல ஜேJண்டும் என்றால்-, மாபெபரும் 



ஆன்மீக ஆ�ான்கள், தங்கsது 
எடுத்துக்காட்/ான Jாழ்Jாலும் 
ஜேபாதமைனகsாலும் உலமைக இன்றும் 
ஆள்கிறார்கள். சுZ�லம் மிக்க மனிதர்கள் 
அJர்கமைsக் க/வுsாக 
Jணங்குகிறார்கள். இத்தமைகZ 
மனிதர்களி/ம் குடி பெகாண்டிருந்த அன்பு 
காலத்மைதக் க/ந்து என்னபெJல்லாம் 
பெ�ய்Z முடியும் என்பமைத �ாம் பார்க்க 
முடிகிறது. நிமைறZ மனிதர்கள் அன்பின் 
உZர்நிமைலமைZப் பெபற்றிருந்தால், 
இப்ஜேபாது மிருக ஆற்றல் அறிJாற்றலால்
ஆsப்படுJது ஜேபாலச் சுZ�லமும் 
சுZ�லம் பெகாண்/ மனிதர்களும் 
இத்தமைகZ அன்பின் உZர்நிமைலக்கு 
கீழ்படிந்து அJற்றால் ஆsப்ப/க்கூடிZ 
நிமைல ஏற்படும்.   இந்த அன்பு இப்ஜேபாது 
ஜேபரா�ான்களிமை/ஜேZ மட்டும் இருந்து 
ஊற்பெறடுக்கவில்மைல, �ாதாரண 
மனிதர்களி/மிருந்தும் கூ/ 
பெJளிப்படுகிறது. ஆனால் எளிதில் 
அமை/Zாsம் கண்டு பெகாள்s முடிZாத 



Jமைகயில் பெJளிப்படுகிறது. 
இருந்தாலும், கனிவும் மகிழ்ச்சியுமான 
அதன் அதிர்Jமைலகள் மனித 
இதZங்கsால் உணரப்ப/ாமல் இல்மைல.

தகுதியுள்sது தப்பிப் பிமைழக்கும் 
என்பதற்கு எதிரான பெபாதுJான Jாதம் 
என்னபெJன்றால், அது 
�மை/முமைறப்படுத்தப்பட்/ால், 
JலிமைமZானJர்கள் மட்டுஜேம 
காப்பாற்றப்படுJார்கள், 
பலவீனமானJர்களும் பெ�Zல்திறனில் 
குமைறந்தJர்களும் 
பெகான்றழிக்கப்படுJார்கள், 
மனிதக்குலத்தின் அன்பும் இரக்கமும் 
அழிக்கப்படும் என்பதாகும். ஏற்கனஜேJ 
�ாம் குறிப்பிட்டிருந்த பிமைழZான 
புரிதலின் பெ�Zல் JடிJஜேம இந்த 
Jாக்குJாதம். அன்பும் இரக்கமுஜேம 
மனிதக்குலத்தின் சிறப்பு என்று Jாதிடும் 
அஜேத ஜே�ரம் தகுதியுள்sது அல்லது 
சிறப்பானது தப்பிப் பிமைழக்கும் என்று 



பெ�ால்லும் அஜேத ஜேJமைsயில் சிறப்பான 
அமைJ மடியும் என்று பெ�ால்Jது 
புரிந்துபெகாள்sப்ப/ாத முரணாக 
உள்sது. இங்கு தான் �ாம் அதன் மைமZக் 
கருத்திற்கு Jந்துவிட்ஜே/ாம். சிறப்பானது 
தப்பி பிமைழக்கும், எனஜேJ, கனிவு, 
இரக்கம், அன்பு ஆகிZJற்மைற 
சுZ�லத்தால் கவிழ்க்க முடிZாது. 
சுZ�லம் அழிந்பெதாழியும்.
மனிதர்கமைs மட்டும் எடுத்து 
பெகாண்ஜே/ாமானால், தப்பிப் பிமைழக்க 
தகுதிZானJர்கள் சுZ�லமிக்கJர்கஜேsா 
பெகாடிZJர்கஜேsா அல்ல, ஆனால், கனிவு,
இரக்கம், நீதி, அன்பு ஜேபான்ற பெமல்லிZ 
குண இZல்புகமைs, சுருக்கமாகச் பெ�ால்ல 
ஜேJண்டுபெமன்றால் அறபெ�றிகமைs 
கமை/பிடிக்கும் தூய்மைமZான பெமய்Zறிவு 
மிக்கJர்கஜேs என்பது பெதளிJாகும்.

இந்த விதிமைZ �மை/முமைறப்படுத்த 
ஜேJண்டும் என்று ஜேபசுJதிலிருந்ஜேத 
அதிலுள்s முட்/ாள்தனம் 



பெJளிப்படுகிறது. காரணம், அது தானாகச்
பெ�Zல்ப/க்கூடிZ ஒன்று, அது 
எப்ஜேபாதும் பெ�Zல்பட்டுக் பெகாண்ஜே/ 
இருக்கின்றது, எல்லா மனிதர்களும் 
உயிரினங்களும் அதற்கு கீழ்படிகிறார்கள்.
மனித இனத்தின் எந்தப் பிரிJாJது, இந்த
விதிமைZ �மை/முமைறப்படுத்துகிஜேறாம் 
என்று பெ�ால்லி தங்களுள் இருக்கும் 
பலவீனர்கமைsயும் பெ�Zல்திறன் 
குமைறந்தJர்கமைsயும் பெகால்ல 
நிமைனத்தால், அJர்கsது விருப்பத்திற்கு  
இந்த விதி பெ�Zல்ப/ாமல், அதற்கு 
மாறாக தனக்கு உரிதான அறபெ�றிகளின் 
படி பெ�Zல்பட்டு அJர்கமைsஜேZ 
விமைரவில் அழித்து விடும்.

மனிதக்குலத்தின் இந்த இமை/Zறாத 
முன்ஜேனற்றத்தால், Jsர்ந்து Jரும் 
அறிJாற்றமைலயும் கனிமைJயும் எதிர்க்க 
முடிZாமல்  பெகாடூரத்தன்மைம தப்பிப் 
பிமைழப்பதற்கு ஜேமலும் ஜேமலும் 
தகுதிZற்றதாகிறது. பெகாடூர இனங்கள் 



ஏறக்குமைறZ அழிந்ஜேத விட்/ன, சில 
ஒழுங்கமைமக்கப்ப/ாத அமைமப்புக்கள் 
மட்டுஜேம மீதமிருக்கின்றன. 
ஜேJட்மை/Zாடும் மிருகங்கள் 
அருகிவிட்/ன, பெJறிபிடித்த 
மனிதர்கஜேs இப்ஜேபாது �மூகத்திற்கு 
ஆபத்தாக இருக்கிறார்கள். படிபடிZாக 
தவிர்க்க இZலாத Jமைகயில், அன்பினால் 
ஆsப்படும் உலகில், நீதியும் உண்மைமயும்
பெJற்றி பெபறும் உலகில், அமைமதியும் 
�ல்பெலண்ணமுமான சூழலில்-,  தப்பிப் 
பிமைழப்பதற்கான தகுதியில்லாமல் 
சுZ�லமும் பெJறியுணர்வும் பெகாண்/ 
மனிதர்களின் ஆற்றல் உலகில் குமைறந்த 
படிஜேZ இருக்கும், இராட்�த மிருகங்கள் 
முற்றாக ஒழிந்தது ஜேபாலச் சுZ�லமும் 
பெJறியுணர்வும் பெகாண்/ மனிதர்களின் 
ஆற்றல்  இறுதியில் பூமியிலிருந்து 
முற்றிலுமாக ஒழிந்து விடும்.

எனஜேJ, /ார்வின் முன்னிறுத்தும் இந்த 
விதி என்பது இZற்மைகயின் ஒர் அம்�ம். 



நீதி அல்லது அன்பின் பெ�Zல்பாடு ஆகும்.
காரணம், உண்மைமயின் பெJளிச்�த்தில் 
நீதியும் அன்பும் ஒன்றாகஜேJ 
பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விதியின் 
ஆன்மீகக் கூறு பற்றி  எல்லா 
ஜேபரா�ான்களும் �ன்கறிந்திருந்தார்கள், 
தங்கள் ஜேபாதமைனகளில் அJர்கள் இமைத 
உட்புகுத்தியிருந்தமைத மனிதர்கள் தான் 
காண மறந்தார்கள். எனஜேJ இஜேZசுவின் 
Jாய்பெமாழிZான “�ாந்த 
குணமுமை/ZJர்கள் பூமிமைZ 
J�ப்படுத்துJார்கள்” என்பது 
/ார்வினின் கூற்றான தகுதியுள்sது தப்பி 
பிமைழக்கும் என்பமைத பெJளிப்படுத்தும் 
ஒரு எளிZ ஆன்மீக Jா�கஜேம.



4. தீமைமயில் பெபாதிந்துள்s நீதி

இன்று �ாம் அடிக்கடி ஜேகட்கும் ஒரு 
ஜேபச்சுபெமாழி,”எல்லாம் �ன்மைமக்ஜேக”. 
ஜேபாப் தமது புகழ் பெபற்ற புத்தகத்தில், 
“எது உள்sஜேதா, அது �ரி” என்கிறார். 
பலராலும் JழிபெமாழிZப்படும் 
ப்பெரௌனிங்கின் புகழ்பெபற்ற Jா�கம், 
“க/வுள் சுJர்கத்தில் இருக்கிறார். 
உலகில் �மை/பெபறுJன Zாவும் �ரிஜேZ.”

இத்தமைகZ கூற்றுக்கமைs எதிர்பெகாள்ளும் 
ஜேபாது இZற்மைகZாகஜேJ சில ஜேகள்விகள் 
ஜேமபெலழும்: ஜேபாரும் பஞ்�மும் 
ஏற்படுJமைத �ல்லது எனச் பெ�ால்ல 
முடியுமா? ஜே�ாயும் Jறுமைமயும் �ல்லது 
எனச் பெ�ால்ல முடியுமா? துக்கமும் 
துன்பமும் �ல்லது எனச் பெ�ால்ல 
முடியுமா? இமைJ எல்லாம் மனித 
Jாழ்வில் ஒரு அங்கமாக விsங்கும் 



நிதர்�னமான உண்மைமகள். மீண்டும் 
அஜேத இ/த்திற்கு JருஜேJாம், பாJமும் 
சுZ�லமும் �ரிZானதா? ஜேபாமைதயும் 
பெகாடுங்ஜேகான்மைமயும் �ரிZானதா? 
குற்றமும் Jன்முமைறயும் �ரிZா? 
க/லிலும் நிலத்திலும் ஏற்படும் 
விபத்துக்கள் �ன்மைமZாகுமா? 
இலட்�க்கணக்கான உயிர்கமைsப் பலி 
Jாங்கும் ஜேபரழிவுகள் �ன்மைமZாகுமா? 
இமைJயும் முந்மைதZ கூற்றுக்கமைs 
ஜேபாலத் தின�ரி நிகழ்வுகsாகும். இமைJ 
உண்மைமZான உலக�/ப்புக்கள், 
துன்பத்மைதப் பரJலாகச் பெ�ய்கின்றன, 
இமைJ Zாவும் �ரிZா?

க/ந்த பல ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்துள்s 
எதிர்பாராத ஜேபரழிவுகsான எரிமமைல 
பெJடிப்புக்கள், நில �டுக்கங்கள், 
பெJள்sம், பஞ்�ம், ஜேபார், பல்ஜேJறு 
JமைகZான குற்றங்கமைs மற்றும் 
Jன்முமைறகமைsக் குறித்து பலரும் 



இவ்Jாறு 
ஜேகள்விபெZழுப்பியிருப்பார்கள்.

அமைJ எல்லாம் �ரி தானா? பின் ஏன் 
மனிதர்கள் அJற்றிலிருந்து தப்ப 
விமைழகின்றனர். “எது உள்sஜேதா, அது 
�ரி” என்று கூறுபJர்கள் கூ/ சில 
JமைகZான தீங்குகமைsக் 
குறிப்பிடுகின்றனர், அJற்றிலிருந்து 
விடுப/ என்ன Jழிமுமைறகள் 
இருக்கின்றனஜேJா அJற்மைறப் 
பரிந்துமைரக்கின்றனர்.

மனிதக்குலத்திற்கு மகிழ்ச்சிமைZத் 
தருகின்றதா என்ற ஜேகாணத்திலிருந்து 
பார்த்தால், இமைJ துக்கத்மைத தான் 
தருJதால் இமைJ Zாவும் �ரியில்மைல 
என்று பெதளிJாக அறிZலாம். தத்துJ 
அடிப்பமை/யில் தீங்கு என்று ஒன்று 
இருப்பமைத மறுப்பJர்கள் கூ/ 
�மை/முமைற Jாழ்வில் அமைத முறிZடிக்க 
ஜேJண்டும் என்னும் தங்கsது 



முZற்சிZால் அதன் இருப்மைப 
அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

என்ன தான் பெ�ான்னாலும், இந்த முழுப் 
பிரபஞ்�த்தின் �ன்மைமக்கான 
அடிப்பமை/யில் அந்த கூற்றுக்கள் 
எல்லாம் �ரிZானமைJஜேZ. 
ஒவ்பெJான்றுக்குமான பெதா/ர்பின் 
அடிப்பமை/யில் அது உணரப்ப/ 
ஜேJண்டிZது. தீங்மைக அங்கீகரிப்பது, 
எல்லாம் �ன்மைமக்ஜேக என்னும் கூற்று 
ஆகிZமைJ ஒன்ஜேறாடு ஒன்று முரண் 
பட்/தல்ல. Jாழ்வின் நிகழ்வுகமைs 
மனிதக்குலத்தின் மகிழ்ச்சிஜேZாடு 
பெதா/ர்பு பெகாண்டு பார்த்தால், 
சிலJற்மைற “�ன்மைமZாகவும்”. 
சிலJற்மைற “தீமைமZாகவும்” 
அமை/Zாsம் காண முடியும். ஆனால் 
அJற்மைற என்றும் நிமைலZான 
அடிப்பமை/ ஜேகாட்பா/ான நீதிஜேZாடு 
பெதா/ர்பு பெகாண்டு பார்த்தால், 
அமைனத்தும் �ரிZாகஜேJ ஜேதான்றும், 



எல்லாம் Jல்ல நீதியின் முன் அமைனத்தும்
�மம் என்ற எதற்கும் Jமைsந்து 
பெகாடுக்காத விதிஜேZாடு இமை�ந்து 
�ரிZாகஜேJ இருக்கும்.

உ/ல் Jலி என்னும் ஒரு எளிZ 
உதாரணத்மைத எடுத்துக் பெகாள்ளுங்கள். 
மனித Jாழ்வின் மகிழ்ச்சி என்ற 
அடிப்பமை/யில் கருதும் ஜேபாது, உ/லின் 
Jலி என்பது ஒரு தீமைமZாகும். ஆனால் 
உயிர் என்ற அடிப்பமை/யில், அமைதக் 
காப்பாற்ற ஜேJண்டும், அது பெதா/ர்ந்து 
நீடிக்க ஜேJண்டும் என்னும் 
கண்ஜேணாட்/த்தில் காணும் ஜேபாது, அந்த
உ/ல் Jலி ஒரு 
முன்பெனச்�ரிக்மைகZாகஜேJ இருப்பதால் 
�ன்மைமZானதாகஜேJ காணப்படும். அந்த 
உ/ம்மைபப் பாதிப்பிலிருந்து 
அழிவிலிருந்தும் காப்பதற்கு ஆJன 
பெ�ய்யும் படி அது மனிதமைன 
Jலியுறுத்துகிறது.



உ/ல் JலிமைZப் ஜேபான்றஜேத தான் 
மனதின் Jலிகளும். துக்கம், மன 
உறுத்தல், தனிமைம மற்றும் ஜே�ாகம் 
ஆகிZன மகிழ்ச்சிமைZ அழிப்பதால் 
தீமைமZாகும். ஆனால், அறிZாமைம 
மற்றும் தீZ பெ�Zல்களின் விமைsஜேJ 
அமைJ என்ற அடிப்பமை/யில் அது 
நிZாZமான காரணமாக இருப்பதால் 
அமைJ உண்மைமயில் �ன்மைமZாகஜேJ 
கருதப்படும். அது பெமய்Zறிவும் ஜே�ரிZ 
பெ�Zல்பாடுகளுமான பாமைதயில் பெ�ல்ல 
மனிதமைன Jலியுறுத்துகிறது.

இமைறதூதரான இ�ய்Zா பெ�ால்Jது:

”�ாஜேன ஒளிமைZ ஏற்படுத்தி இருமைsயும் 
உருJாக்குகிஜேறன். அமைமதிமைZ 
ஏற்படுத்தி தீங்மைகயும் உருJாக்குகிஜேறன். 
இமைறJனான �ாஜேன இமைJ 
அமைனத்மைதயும் பெ�ய்கிஜேறன்.”



அறபெ�றியின் அடிப்பமை/யிலான இந்தப் 
பிரபஞ்�த்தில் �ன்மைமக்கு எதிராக தீமைம 
இருப்பதற்கான நிZாZமான காரணத்மைத 
அJர் அங்கீகரிக்கிறார். 
�/ப்பெபாருட்களின் அடிப்பமை/யிலான 
பிரபஞ்�த்தில் ஒளிக்கு எதிராக இருள் 
இருப்பமைதப் ஜேபால அறபெ�றியின் 
அடிப்பமை/யிலான இந்தப் பிரபஞ்�த்தில்
�ன்மைமக்கு எதிராகத் தீமைம 
இருப்பதற்கான நிZாZமான காரணத்மைத 
அJர் அங்கீகரிக்கிறார்.

இமைறதூதரான ஆஜேமாஸ் அஜேதக் கருத்மைத
ஜேJறுவிதமாக பெJளிப்படுத்துகிறார்:

க/வுள் அனுமதிZாமல் ஒரு �கரில் தீமைம
குடிபுக இZலுமா?

தீமைமயின் ஜேJர் நிZாZத்தின் மீது தான் 
இருக்கிறஜேத தவிர அநிZாZத்தின் மீது 
அல்ல என்ற இந்த உண்மைம அறிவிப்பு 
பமைழZ ஏற்பாட்டில் காணப்படும் 



இமைறத்தூதர்களின் கருத்ஜேதாடு ஒத்துப் 
ஜேபாகிறது. அறபெ�றி விதிகமைs மனிதன் 
தனது பங்கிற்கு மீறுJதன் காரணமாகஜேJ
அJமைனப் பெபருந்துன்பங்களும் 
ஜேபரி/ர்களும் ஆட்பெகாள்கின்றன. 
அJர்கள் இந்தக் கருத்தில் எந்த 
அsவிற்கு உறுதிZாக இருக்கிறார்கள் 
என்றால் உள்sத்தின் எண்ண 
நிகழ்வுகளு/ன்  துளியும் பெதா/ர்பில்லாத
புற நிகழ்வுகsான பெJள்sம், 
புZல்காற்று, நில�டுக்கம், Jறட்சி, 
மனிதனுக்கான உணவுப் பற்றாக்குமைற 
என அமைனத்துக்குமான காரணங்கsாக 
மனிதனது உள்sத்தின் 
ஜே�ர்மைமயின்மைமமைZயும் அறபெ�றி 
Jழிகளிலிருந்தும் விலகுJமைதஜேZ 
சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

மனித Jாழ்ஜேJாடு மனித இதZத்ஜேதாடும்
உள்s ஆழமான உள்sார்ந்த பெதா/ர்பு, 
ஒரு ஜேபருண்மைமமைZ நிச்�Zமாக 
பெJளிப்படுத்தும். அமைத ஜேமஜேலாட்/மாக



ஜே�ாக்கும் ஜேபாது  உண்மைம என்று 
நிச்�Zம் புலப்ப/ாது. ஆழமாகச் 
சிந்திக்காத மனங்களுக்கு அது 
J�ப்ப/ாது. அதாJது,  மனித 
உணர்வுகளின் ஜேமாதல்களும் 
முரண்பாடுகளும் �ங்கமிக்கும் கsம் 
தான் எல்லாத் துக்க நிகழ்வுகளும். எங்ஜேக 
ஆழமான பெJறியுணர்வு இல்மைலஜேZா 
அங்ஜேக ஜேபரி/ஜேரா ஜேபரழிஜேJா நிகழாது. 
மனிதக்குலம் தன் இதZத்தில் 
இமை�ஜேJாடும் நிம்மதிஜேZாடும் 
பெ�Zல்படும் நிமைலமைZ அமை/யும் ஜேபாது 
உலமைக அச்சுறுத்தும் இத்தமைகZ 
Jன்முமைற நிகழ்வுகள் இ/ம் பெபறாது, 
மனித இனம் துZரத்தில் உழலாது,  
உதவியின்றி தவிக்கும் நிமைலயில் 
சிக்காது.

”விஸ்/ம் அன்டு பெ/ஸ்ட்டினி” என்ற 
நூலின் ஆசிரிZர் ஜேமயிட்/ர்லின்ஸ்க் 
அJரது நூலில் இந்த உண்மைமமைZத் 



பெதளிJாக உணர்த்துகிறார்: தனது 
கட்/மைsகமைs ஒரு முமைறக்கு ஜேமல் 
கட்டுப்படுத்தி ஆளுமைம பெ�ய்துள்s 
ஆன்மாவி/ம் விதி ஜேமாதாமல் 
பின்Jாங்கஜேJ பெ�ய்யும். இத்தமைகZ 
ஆன்மா அருஜேக இருக்கும் ஜேபாது சில 
JமைகZான ஜேபரி/ர்கமைsக் 
கட்/மைsயிடும் துணிவு அJளுக்கு 
ஏற்ப/ாது.

விதியின் JலிமைமZான திட்/த்மைத 
முறிZடிக்க ஒரு பெமய்ஞானியின் 
இருப்ஜேப ஜேபாதுமானது. இதற்கான 
ஆதாரம், ஒரு உண்மைமZான பெமய்ஞானி 
ஜேதான்றும் ஜேபாது அந்த பெமய்ஞானியின் 
முன்னிமைலயில் பெJகு அரிதாகஜேJ 
ஆர்ப்பரிக்கும் காட்சிகள் �/ந்ஜேதறும். 
அப்படி ஒரு ஜேJமைs  இரத்தமும் 
கண்ணீரும் சிந்தக்கூடிZ நிகழ்வு �/க்க 
ஜேJண்டியிருந்தாலும், அந்த நிகழ்வு சிறிது
காத்திருக்க ஜேJண்டும். ஒரு 
பெமய்ஞானிக்கும் இன்பெனாரு 



பெமய்ஞானிக்கும் �ண்மை/ மூண்/ாலும் 
கூ/ அங்கு ஆரJாரமான நிகழ்வுகள் 
இருக்காது. ஒரு பெமய்ஞானிமைZச் சுற்றிச் 
பெ�Zல்படுபJர்கsாக பெJகு சிலஜேர 
இருப்பர் என்பஜேத உண்மைம. பெமய்ஞானத்
ஜேத/ல் உமை/ZJர்களின் முன்னிமைலயில்
பெபரும் ஜே�ாகம் நிகழ்Jதாக �ம்மால் 
எளிதாகக் கற்பமைன பெ�ய்Z முடிகின்றதா?

அந்த நிகழ்வு ஒரு கணஜேம என்றாலும் 
அப்படி �/ப்பது அரிதினும் அரிதாகஜேJ 
இருக்கும். ஆர்ப்பரிக்கும் மனிதர்கள் ஒரு 
ஜேபரான்மாமைJ கண்டு அஞ்சுகின்றனர், 
ஆனால் ஆர்ப்பரிக்கும் நிகழ்வுகளுக்கும் 
கூ/ அஜேத அச்�ம் இருக்கின்றது. அங்கு 
ஒரு உண்மைமZான ஜேபார் வீரன் 
இருந்தாலும் அJனது ஆயுதமும் 
மண்ணில் வீழ்ந்து பெமய்ஞான 
அமைமதிஜேZ அங்குத் தJழும். 

குறிப்பி/த்தகுந்த ஒரு பெ�ய்தி, 
ஜே§க்ஸ்பிZர் ஏறக்குமைறZ எல்லா 



JமைகZான பாத்திரங்கமைsயும் 
JடிJமைமத்திருந்தாலும் ஒரு 
பெமய்ஞானிமைZத் தனது �ா/க 
பாத்திரமாக அJர் உலாJ 
விட்/ஜேதயில்மைல. துக்கக் காட்சிகsாக 
முடிவுறும் அJரது �ா/கங்கள், ஒரு 
பெமய்ஞானியின் இருப்பில் துக்கமாக 
நிமைறவுற முடிZாது. அந்�ா/க 
பாத்திரங்கள் Jன்முமைறZால் 
உந்தப்படுJதற்கான மமைறJான காரணம்
அJர்கsது உள்sத்தின் 
ஒழுங்கமைமக்கப்ப/ாத முரண்பா/ான 
பெJறியுணர்வுகஜேs. ஒரு பெமய்ஞானி 
அJற்மைற எல்லாம் க/ந்து 
ஜேமபெலழுந்திருக்கிறான். அJனது 
ஒத்திமை�வு/னான �ாந்தமான ஆற்றலின் 
முன்பு மற்றJர்களின் பெJறியுணர்வும் 
அ/ங்கி �ாந்தமாகும், அமைதப் பின் 
பெதா/ரக்கூடிZ துக்கமும் தடுக்கப்படும்.

பெமய்ஞானிகள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் 
மனங்கள் பெதளிJாக 



பெJளிப்படுத்தக்கூடிZ ஒரு ஜேபருண்மைம 
என்றால் மனிதக்குலம் அனுபவிக்கும் 
எல்லாத் தீமைமகளும் அறிZாமைமயில் 
இருந்து தான் உதிக்கின்றன, எனஜேJ, 
அமைJ மனிதக்குலத்தின் பிமைழகளும் 
தJறுகளுஜேம ஆகும். எனஜேJ, 
நிZாZமான, �ரிZான காரணத்தின் 
அடிப்பமை/யிஜேலஜேZ தீமைம அமைமZப் 
பெபற்றிருக்கின்றது. அது இருப்பதற்கான 
காரணம் நிZாZமானதாகவும் 
�ரிZானதாகவும் இருந்தாலுஜேம அது 
விரும்பக் கூடிZதாக இல்மைல. அது தீமைம 
என்பதால் அமைத விட்டு ஜேமபெலழுந்து  
Jர ஜேJண்டிZத் ஜேதமைJ இருக்கின்றது. 
ஒரு திரு/னுக்கு எப்படிச் 
சிமைறத்தண்/மைன நிZாZமும் �ரிஜேZா 
அப்படித் தான் மனிதனுக்கு தீமைமயும். 
அது அJனுக்கு பா/த்மைத கற்று 
பெகாடுத்து பெமய்Zறிவிற்கு இட்டுச் 
பெ�ல்கின்றது. எப்படி உ/ல் Jலி 
உ/மைலக் காக்கின்றஜேதா அது ஜேபால மன 



ஜேJதமைன அJனது மனமைதயும் 
Jாழ்மைJயும் காக்கஜேJ முமைனகின்றது.

பிரபஞ்� ஒழுங்மைகக் கட்டி அமைமக்கக் 
கூடிZ பெதய்வீக விதிகள் குறித்த 
மனிதனின் அறிZாமைமZால் எழும் 
எண்ணங்கள், பெJறியுணர்வுகள், 
மனநிமைலகஜேs துக்கம், ஜேபரி/ர், 
ஜேபரழிவு ஆகிZJற்றின் மூலகாரணங்கள் 
ஆகின்றன. பெபாறாமைம, தீZ எண்ணம், 
க�ப்புணர்வு ஆகிZன ஜேமாதல் 
ஜேபாக்குகமைsயும் �ண்மை/கமைsயும் 
ஏற்படுத்தும். இறுதியில் அமைJ 
ஜேபார்கsாக உருபெJடுத்து 
ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்புக்களுக்கும் 
அங்க ஈனங்களுக்கும் காரணமாகி, 
நூற்றுக்கணக்கான வீடுகளில் துக்கம் 
புரண்ஜே/ா/ச் பெ�ய்யும். பணத்தாமை�, 
தன்முமைனப்பு மற்றும் 
ஜேகளிக்மைககளுக்கான தவிப்பு ஆகிZன 
பெபருந்தீனிகாரனாகவும், ஜே�ாம்பல் 
உமை/ZJனாகவும் ஜேபாமைதக்கு 



அடிமைமZானJனாகவும் ஒருJமைன 
மாற்றி உ/ல் சீர் ஜேகடு, Jறுமைம, ஜே�ாய் 
ஆகிZJற்றுக்கு அJமைன இட்டுச் 
பெ�ல்லும். ஜேபராமை�, சிற்றின்ப இச்மை�, 
மற்றும் சுZ�லத்தின் எல்லா 
JடிJங்களும் மனிதர்கமைs-, ஏமாற்று, 
பெபாய், ஜேமா�டிகமைsக் கமை/பிடிக்க Jழி 
பெ�ய்யும். தங்கsது அற்ப ஆமை�கமைsயும் 
இச்மை�கமைsயும் நிமைறஜேJற்றிக் 
பெகாள்ளும் பெபாருட்டு மற்றJர்களுக்கு 
எதிராக கண்மூடித்தனமாக ஜேபாரா/ 
பெ�ய்து தவிக்கவி/ப்படும் நிமைலக்கும், 
இழப்புக்கும் ஜேபரழிவுக்கும் Jழி 
Jகுக்கும். Jன்முமைற மிகுந்த 
பெJறியுணர்வு இருக்கும் இ/ங்களில் 
உயிமைர முன்கூட்டிஜேZ மாய்க்கும் 
Jன்முமைற இறப்புக்கள் இருக்கும்.

மனிதன் தனது அறிZாமைம, சுZ�லம், 
இருள் ப/ர்ந்த மனதின் காரணமாகத் 
துக்கத்திற்குத் தன்மைன அமை/Zாsம் 
காட்டுகிறான், ஜேபரழிவிற்கான ஒரு 



கருவிZாகத் தன்மைன  உருமாற்றிக் 
பெகாள்கிறான்.  மு/க்கப்பட்டிருந்த 
பெதய்வீக விதிகள் தம்மைம மீண்டும் 
நிமைல�ாட்டிக்பெகாள்Jமைதச் 
சுட்டிக்காட்டும் விதமாக அJன் 
அனுபவிக்கும் துன்பங்கள் இருக்கின்றன.
அJனது Jாழ்வின் இன்ப ஒளி 
புறப்பட்/ அஜேத நீதியிலிருந்து தான் 
அJனது Jாழ்வின் ஜே�ாக இருளும்  
Jருகின்றது. ஒவ்பெJாரு தற்பெகாமைலயும், 
ஒவ்பெJாரு ஜேபரழிவும், ஒவ்பெJாரு 
பெபருந்துன்பமும், ஒவ்பெJாரு விபத்தும் 
கூ/ அதன் மூல காரணத்ஜேதாடு 
பின்னப்படும் ஜேபாது அதில் குழப்பமற்ற 
நீதியின் பெ�Zல்பாடு பெபாதிந்திருப்பமைதக்
காண முடியும். 

தனிஒருJனுக்குப் பெபாருந்தும் இந்த நீதி 
ஜேத�ங்களுக்கும் பெபாருந்தும். சுZ�லம் 
பரJலாக இருக்கும் ஜேபாது ஜேபரி/ர்களும்
பரJலாக இருக்கும். ஜேத�பெமங்கும் 
ஊழல் மலிந்திருக்கும் ஜேபாது நிமைல 



குமைலZச்பெ�ய்யும் நிகழ்வுகளும் 
ஜேத�த்தின் வீழ்ச்சியும் ஜேபரழிவும் பின் 
பெதா/ரும்.

Jறுமைம, ஜே�ாய் மற்றும் பஞ்�ம் 
மட்டுமல்ல, ஆனால், நில�டுக்கம், 
எரிமமைல பெJடிப்பு, பெபரு பெJள்sம் 
ஜேபான்ற எல்லா புற நிகழ்வுகளின் மூல 
காரணங்களும் மனிதனின் 
அகJாழ்ஜேJாடு பெதா/ர்பு 
பெகாண்டிருப்பமைதக் காண முடியும். 
Jன்முமைற மிக்கJர்கள் தங்கsது 
மூ/த்தனத்தாலும் முட்/ாள்தனத்தாலும் 
தங்களின் உயிருக்குத் தாங்கஜேs உமைல 
மைJத்துக் பெகாள்ளும் விபத்துக்கள், புற 
விபத்துக்களின் பின் ஒரு அறம் �ார்ந்த 
காரணம் இருப்பமைத பெதளிJாகச் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

மனிதனது உ/ல் மண்ணில் உள்s மூலப் 
பெபாருட்களின் அடிப்பமை/யிலும் 
மற்றும் புவிஈர்ப்பு அடிப்பமை/யிலும் 



பூமியின் ஒரு பகுதிZாக இருக்கின்றது. 
அJனது மனம் ஆன்மீக 
அடிப்பமை/யிலும் மற்றும் அறத்தின் 
அடிப்பமை/யிலும் பிரபஞ்�த்மைத 
பெ�Zல்படுத்தும் விதிகளின் ஒரு 
பகுதிZாக இருக்கின்றது. அJனது 
Jாழ்வும் இருப்பும் பிரிக்க 
முடிZாததாகப் பின்னிப் பிமைணந்து 
இZல்பாகஜேJ ஒன்ஜேறாடு ஒன்று 
ஊடுருவியிருக்கிறது. அJனது நிமைல 
குறித்து பெபாறுப்ஜேபற்க ஜேJண்டிZ 
க/மைம அJனுக்கு இருக்கின்றது. 
பெதய்வீக விதிகளுக்கு மாறாகச் 
பெ�Zல்ப/ாமல், அவ்விதிகமைs 
அமை/Zாsம் கண்டு அத்து/ன் 
ஒத்திமை�ந்து பெ�Zல்படுJதற்கான 
ஆற்றல்கள் அJன் 
JமைரZமைறக்குள்ஜேsஜேZ இருக்கின்றன.

அறபெ�றி விதிகமைs ஒரு பெபரும் சுJராகச்
சித்தரிக்கலாம். பார்மைJZற்றJஜேனா 
அல்லது கண்மூடித்தனமாக ஓடுபJஜேனா, 



கJனிக்காமல் அதன் மீது ஜேமாதி 
இடித்துக் பெகாண்/ால் காZம் ஏற்ப/ஜேJ 
பெ�ய்யும். மனிதர்கள் �ந்திக்கும் 
ஜேJதமைனகள், துன்பங்கள், ஜேபரிடிகள், 
சீற்றங்கள் Zாவும் அறபெ�றி சுJரின் மீது 
ஜேமாதிZதால் ஏற்பட்/ காZங்கஜேs. 
இந்தத் துக்கங்கள் எல்லாம் ஜேகாபம் 
பெகாண்/ ஏஜேதா ஒரு பெதய்Jம் தன் சுZ 
விருப்பு பெJறுப்பால் அதன் இட்/த்திற்கு
Jழங்கும் தண்/மைன அல்ல., ஆனால் 
பெ�ருப்மைபத் பெதாட்/ால் சுடும் என்பது 
ஜேபாலத் தகுந்த காரணத்தினால் ஏற்படும் 
விமைsவுகsாகும்.

�முக, அரசிZல், மதச் �ண்மை/கள், குற்றச் 
பெ�Zல்கள் ஆகிZJற்ஜேறாடு ஜேபார், 
பஞ்�ம், பெJள்sம், காட்டுத்தீ, எரிமமைல 
பெJடிப்பு, நில �டுக்கம் உலகின் 
ஒவ்பெJாரு மூமைல முடுக்கிலும் நிகழ்ந்து 
Jரும் இந்தக் காலத்தில்* (* 1910) ஜேத� 
அsவிலான நிகழ்வுகளுக்கும் இZற்மைக 
சீற்றங்களுக்கும் பெதா/ர்பு  இருக்கின்றது 



என்ற  இமைறத்தூதர்களின் Jார்த்மைதகமைs
உண்மைம என்ற பெ�ருப்பின் பெJளிச்�த்தில்
ஆராய்ந்து பார்த்தால் அறிவிZல் 
பூர்Jமான பெமய்ஞானம் புலப்படும். 
மனிதனின் மனத்திமைரகள் விலகும். 
பிரபஞ்�த்தின் ஜேபரழகும் 
கட்பெ/ாழுங்கும் பெJளிப்படும். 
மனிதJாழ்மைJச் பெ�Zல்படுத்தும் 
JழுJாத நீதிமைZ அறிZ முடியும். 

Jாழ்வின் தீமைமகள் உருJானதற்கான 
காரணம் மனிதஜேன என்ற 
அடிப்பமை/யில் Jாழ்வின் தீமைமகமைsக் 
குமைற கூற முடிZாது. ஆனால், அஜேத 
ஜே�ரம், மனிதனால்  தீமைம 
ஏற்படுJதற்கான காரணங்கமைs 
உருJாக்க முடியும் என்றால், �ன்மைம 
ஏற்படுJதற்கான காரணங்கமைsயும் 
அJனால் உருJாக்க முடியும் என்பது 
பெJளிப்பமை/. அJனது உள்sத்தில் 
உமைறயும் பெJறியுணர்வுகள் கீழ்படிந்து 
கட்டுப்படும் ஜேபாது, பெJளிஜேZ நிகழும் 



Jன்முமைற மமைறந்துப் ஜேபாகும் அல்லது 
மனிதக்குலத்மைதக் காZப்படுத்தும் 
ஆற்றமைல இழக்கும். உள்sத்தில் 
பெபாங்கிபெZழும் பெJறியுணர்வுகள் 
பெJளியில் நிகழும் இZற்மைகயின் 
சீற்றங்கஜேsாடு பெ�ருங்கிZ பெதா/ர்மைபக் 
பெகாண்டு ஒன்றறக்கலந்த �ாராம்�மாக 
இருக்கின்றன.

இமைற தூதர் அஜேமாசின் Jார்த்மைதகள்:

”இமைறJன் என்ற �ம்பிக்மைக இருக்க 
ஜேJண்டிZ இ/த்தில் அதற்குப் பதிலாக 
Jன்முமைற மற்றும் கsமைJ வீற்றிருக்க 
மைJத்திருப்பJர்களுக்குச் �ரிZானது எது 
என்று பெதரிந்திருக்க Jாய்ப்பில்மைல. 
எனஜேJ �ம்பிக்மைக ஆகிZ இமைறJனின் 
Jார்த்மைத : அந்த நிலத்மைத துன்பம் 
சுற்றிJமைsத்துத் தாக்கும். அJர்கsது 
Jலிமைம பறிக்கப்பட்டு அJர்கsது 
உமைறவி/ங்கள் சிதறும்”



உள்sத்தில் உமைறயும் Jன்மமான 
பெJறியுணர்வுகமைsச் �மநிமைல 
பெ�ய்Jதற்குப் புற உலக துன்பங்கள் 
இன்றிZமைமZாதமைJZாகும். எனஜேJ 
தான் அமைJ நிகழ்கின்றன. ஒரு �ாடு  
சீர்ஜேக/ாகும் ஜேபாது அந்�ாடு 
மைகப்பற்றப்பட்டு விழுங்கப்பட்டுவிடும்.
�கரங்கள், அறபெ�றிகமைsப் 
பின்பற்றுJதில் Jற்றும் ஜேபாது, அமைJ 
துண்டு துண்/ாக உமை/யும் அல்லது 
அந்நிZ �க்திகsால் அழிக்கப்படும்.



5. நீதியும் அன்பும்

நிZாZம் அன்பிற்கு எதிரானது என்னும் 
ஒரு கருத்மைதப் பல முமைற ஜேகட்க 
ஜே�ரிடுகிறது. இந்த இரண்டு 
அறபெ�றிகமைsப் பரந்த ஜே�ாக்ஜேகாடு 
ஆழமாக உணர்ந்து பெகாள்Jதில் உள்s 
குமைறபாட்டின் காரணமாகஜேJ இந்தக் 
கருத்து ஜேமபெலழுகிறது, காரணம் இரண்டு
பெதய்வீக நீதிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று 
எதிரானமைJZாக இருக்க முடிZாது. 
இரண்டு அடிப்பமை/Zான நீதிகள், 
இரண்டுஜேம �ன்மைமZாக ஏற்றுக் 
பெகாள்sப்பட்/மைJ, நிச்�Zம் 
ஒத்திமை�யும் Jமைகயில் இருக்க 
ஜேJண்டும்; இல்மைல என்றால், அதில் 
ஒன்று தீங்கானதாக இருக்க ஜேJண்டும், 
காரணம், �ன்மைம �ன்மைமமைZ எதிர்க்க 
முடிZாது. அன்பிற்கும் நிZாZத்திற்கும் 
இமை/யில் மனிதர்கள் கற்பிக்கும் 



பமைகயுணர்வு உண்மைமயில் 
நிலJவில்மைல. அJற்றுள் 
உள்s/ங்கியிருக்கும் அடிப்பமை/ 
விதிகள் பெ�Zல்படுகின்ற முமைறமைZயும் 
அJற்றின் உண்மைம இZல்மைபயும் 
�ரிZாக விsங்கிக் பெகாள்sாத 
அறிZாமைமZால் ஏற்படும் பிமைழஜேZ அது.

இரக்கத்தின் கூறு, நிZாZத்திலிருந்து 
எப்ஜேபாதுஜேம விடுபட்டு இருப்பது 
இல்மைல. அப்படி விடுப்பட்டு 
இருக்கிறது என்றால், அது பலவீனமான 
உணர்ச்சி பெகாந்தளிப்பாகஜேJ இருக்க 
முடியுஜேமZன்றி அன்பாக இருக்க 
முடிZாது. அக்கமைற பெ�லுத்தாமல் ஏற்றுக் 
பெகாள்Jமைத வி/ அக்கமைறயு/ன் 
கJனித்து கடிந்து உமைரப்பதிஜேல கூடுதல் 
அன்பு பெபரும்பாலான ஜே�ரங்களில் 
காணப்படும். தனது குழந்மைதயின் மீது 
சிறிது அsஜேJ அன்பு பெகாண்டிருக்கும் 
தந்மைத அமைதக் பெகாடுமைமபடுத்த 
மாட்/ார் என்றாலும் அதன் தJறுகமைsத் 



திருத்தப் பெபரிZ அsவில் முZற்சிகமைs 
ஜேமற்பெகாள்sமாட்/ார்.

ஆனால் தன் குழந்மைதயின் மீது அதிக 
அsவு அன்பு பெகாண்டிருக்கும் தந்மைத, 
அந்தக் குழந்மைதயின் மீது கனிJாக 
இருக்கும் அஜேத ஜே�ரம் அமைத திருத்தவும் 
முZற்சி பெ�ய்Jார். அJர் குழந்மைதயின் 
மீது அன்பு பெகாண்டிருப்பதால் 
நிZாZமாக �/ந்து பெகாள்Jார். அந்தக் 
குழந்மைதயின் எதிர்கால �ன்மைமமைZக் 
கருத்தில் பெகாண்டு, அந்த குழந்மைதமைZக் 
கண்டித்தும் ஜேதமைJப்படும் ஜேபாது 
தண்டித்தும் கூ/ திருத்துJார்.

நிZாZம் அன்பிலிருந்து தனித்து 
இருக்கவில்மைல. அன்பும் 
நிZாZத்திலிருந்து தனித்து 
இருக்கவில்மைல. அவ்விரண்டு 
அறபெ�றிகளின் �ாரமும் ஒன்று தான் 
என்பமைத, பின்Jரும் இந்த எளிZ 
பெதய்வீக கருத்து பெJளிப்படுத்துகிறது: 



"மனிதன் எமைத விமைதக்கிறாஜேனா, 
அமைதஜேZ அறுJமை/ பெ�ய்கிறான். ” 
மனிதன், தனது �ற்பெ�Zல்களினாலான 
�ல்விமைsவுகமைs அறுJமை/ பெ�ய்Z 
ஜேJண்டும் என்பதும், தீZ 
பெ�Zல்களினாலான தீZவிமைsவுகமைs 
அறுJமை/ பெ�ய்Z ஜேJண்டும் என்பதும்  
சீரிZ அன்பு மற்றும் JழுJாத நீதியின் 
காரணமாகஜேJ ஆகும். இமைத, அமைனத்து 
மனிதர்களும் பெகாள்மைகZsவில் 
மறுக்காமல் ஒப்புக் பெகாள்கிறார்கள். 
ஆனால், பிரச்சிமைனகள் அJர்கமைs 
சூழும்ஜேபாது, பெபரும்பாலானJர்கள் 
பிரபஞ்�த்தில் அந்த விதியின் 
பெ�Zல்பாட்மை/ அங்கீகரிக்க 
மறுக்கிறார்கள். அJர்கள் விமைதத்தமைத 
அறுJமை/ பெ�ய்Zவில்மைல என 
Jாதிடுகிறார்கள், அப்படி ஒரு துரதிட்/ம் 
தங்கள் மீது விழும் அsவுக்கு ஏதும் 
பெ�ய்Zவில்மைல என்கிறார்கள். தாங்கள் 
பெ�ய்Zாத தJறுக்காக அல்லது 
மற்றJர்கள் பெ�ய்த தJறின் காரணமாக, 



அநிZாZமாகத் தண்டிக்கப்படுJதாகக் 
கூறுகிறார்கள்.

என்றாலும் அந்த விதி, நீண்/ ஜேத/ல் 
உமை/ZJர்களுக்கும் ஜேமற்பரப்மைபக் 
க/ந்து ஆழ்ந்து காண்பJர்களுக்கும் 
சிறிZ  தJறும் இமைழக்காமல் 
துல்லிZமாகச் பெ�Zல்படுJமைத 
பெJளிப்படுத்துகிறது. �ரிZான 
மனநிமைலயில் இருப்பJன், அந்த 
விதியின் பெ�Zல்பாடு ஜேJறு விதமாக 
இருப்பதற்கு விரும்ப மாட்/ான். 
பெமய்Zறிவிலும் அறபெ�றியிலும் அJன் 
Jsர்ச்சிக்கு அது உதவும் காரணத்தால் 
அJன் பெ�ய்த தJறுகளுக்கும் 
குற்றங்களுக்கும் தண்டிக்கப்படுJமைத 
வி/ அன்பான பெ�Zலாக ஜேJறு எதுவும் 
இருக்க முடிZாது என உணர்Jான். பெ�ய்த 
பாJத்திற்கான தண்/மைனமைZத் 
தள்ளுபடி பெ�ய்Zத் பெதய்Jத்தி/ம் 
ஜேகாரிக்மைக விடுப்பதால் பZனில்மைல,  
அறபெ�றி உணர்வுகsால் உந்தப்ப/ாத 



பக்குJமற்ற மனதிஜேல தான் 
அப்படிப்பட்/ எண்ணங்கள் முமைsத்து 
எழும். நீதியின் இந்த விதி 
பெ�Zல்ப/வில்மைல என்றால் மனிதன் 
மீது பெ�ால் எண்ணா துZரம் விடியும்.

அந்த விதியின் விமைsJாக தன் மீது 
தாஜேன JரJமைழத்துக் பெகாண்/,  
துன்பங்கsாலும் துக்கங்கsாலும் அJன் 
தற்ஜேபாது சிக்கித் தவித்தாலும், நீதி 
JழுJாத சிறப்புச் �லுமைககஜேsா 
பாகுபாஜே/ா காட்/ாத அந்த விதி தான் 
அJனுக்கு �ம்பிக்மைக தரக்கூடிZது 
ஆகும். இந்த விதிக்கு மாறாக, ஒரு 
பிரார்த்தமைனமைZச் பெ�ய்து விட்டு 
மனிதனால் அJனது தீZ பெ�Zல்களின் 
விமைsவுகளிலிருந்து அJன் தப்பித்துக் 
பெகாள்s முடியும் என்றால், நிZாZம் 
என்பது இல்லாமல் ஜேபாய் விடும். 
அன்பிற்கு இ/ம் எங்கிருக்கும்? அJன் 
பெ�ய்த தீமைமயின் விமைsவிலிருந்து 
விலக்கு அளிக்கப்படுமானால், அJனது 



�ற்பெ�Zலின் பலன்கள் திரு/ப்ப/ாது 
என்பதற்கு என்ன உறுதி பெமாழி இருக்க 
முடியும்? இவ்Jாறு, மீள்Jதற்கான 
அடிப்பமை/ஜேZ பெபZர்க்கப்பட்டு விடும், 
அன்பும் நீதியும் இருக்கின்ற இ/த்தில் 
அதற்குப் பதிலாக எஜேதச்�திகாரமும் 
பெகாடுங்ஜேகான்மைமயும் வீற்றிருக்கும்.
ஒரு �ாணZத்திற்குத் தனித்துJமான இரு 
ஜேJறு பக்கங்கள் இருப்பது ஜேபான்ஜேற 
அன்பும் நீதியும் ஒஜேர அம்�த்தின் இரு 
ஜேJறு பக்கங்கsாகும். நீதிக்குள் 
ஒளிந்திருக்கும் அன்மைபஜேZா அல்லது 
அன்பிற்குள் ஒளிந்திருக்கும் நீதிமைZஜேZா 
மனிதர்கள் உணர்Jதில்மைல. காரணம், 
அJர்கள் ஒரு பக்கத்மைத மட்டுஜேம 
பார்க்கிறார்கள்.

இன்பெனாரு பக்கத்மைத, அறபெ�றியின் 
முழுமைமமைZ, அJர்கள் பார்ப்பது 
இல்மைல.
நீதி என்பது ஒரு பெதய்வீக 
அறபெ�றிZாகும். அதற்குள் 



பெகாடூரத்தனத்தின் எந்தக் கூறும் இ/ம் 
பெபற முடிZாது. அந்த நீதியின் 
பெJளித்ஜேதாற்றத்தில் காணப்படும் 
பெகாடூரத்தனம் எல்லாஜேம 
அழுத்திமைJக்கப்பட்டிருக்கும் அன்பின் 
பெ�ருப்பு தான். மனிதஜேன தனது நிரந்தர 
மகிழ்ச்சிக்காகவும் �ன்மைமக்காகவுஜேம 
அJன் மீது பெ�Zல்படும் துன்பங்கமைs 
ஈர்த்துக் பெகாண்டுள்sான், விதி அJன் 
மீது எமைதயும் �ாற்றவில்மைல. 
பிரபஞ்�த்தில், அன்பின் ஆட்சி தான் 
நிலவுகிறது, காரணம் நீதி தான் ஆள்கிறது.
அன்பின் பெமன்மைமZான கரம், 
தண்/மைனக்கான தடிமைZப் 
பZன்படுத்துகிறது. மனிதன், 
அJனி/மிருந்ஜேத  
பாதுகாக்கப்படுகிறான். அன்பும் நீதியும் 
ஒன்று தான். 



6. தன்மைனத் தற்காத்துக் பெகாள்sல்: 
விலங்கு, மனித, பெதய்வீக 
இZல்புகளும் பெ�Zல்பாடுகளும்

சுZ பாதுகாப்பிற்காகச் 
பெ�Zல்படுத்தப்படுகிற பல அற்புத 
Jழிமுமைறகள் ஜேபாட்டிச் சூழல் மிகுந்த 
இந்த உலகில் இருக்கின்றன. தாJரங்கள் 
கூ/ சுZபாதுகாப்பிற்கானச் 
பெ�Zல்பாடுகமைs ஜேமற்பெகாள்கின்றன 
என்பஜேத இZற்மைக �மக்கு உணர்த்தும் 
Jரலாறு. விலங்கு உலகத்திற்குள் 
பார்மைJமைZ பெ�லுத்தினால், தங்கள் 
இனம் அழித்பெதாழிக்கப்படுJமைதத் 
தவிர்க்க ஒவ்பெJாரு விலங்கினமும் 
ஜேமற்பெகாள்ளும் Jழிமுமைறகளும் 
Jாழ்விற்கான ஜேபாராட்/ங்களும் 
எண்ணில் அ/ங்காதமைJZாக, �ம்மைம 
விZப்பிலும் ஆச்சிரிZத்திலும் 



ஆழ்த்துகின்ற அsவுக்கு குறிப்பிட்டுச் 
பெ�ால்லக் கூடிZமைJZாக இருக்கின்றன.
 
Jாழ்விற்கான இந்த ஜேபாராட்/மானது 
எப்ஜேபாதுஜேம  “ஒரு மூர்க்கமான 
ஜேபாராட்/மாகஜேJா 
JலிமைமZானமைJகள் மட்டுஜேம பங்கு 
பெகாள்sக்கூடிZ ஒரு ஜேபாட்டிZாக 
இருக்கும்” என்று பெகாள்s முடிZாது.

உண்மைமயில் பலவீனமான உயிரினங்கள் 
தங்கsது எதிரிகளி/மிருந்து தப்ப 
கமை/பிடிக்கும் Jழிகளும் 
பெJளிப்படுத்தும் பெகட்டிக்காரத்தனமும், 
அJற்மைற மிகக் குமைறந்த அsவிலான 
எதிரிகமைs உமை/Z JலிமைமZான 
விலங்குகளுக்கு இமை/ஜேZயும் தங்கள் 
இ/த்மைதத் தக்க மைJத்துக் பெகாள்sத் 
துமைண பெ�ய்கின்றன.
 
பமை/ப்பினங்களில் மிக பலவீனமான 
பூச்சிகள், இந்த சுZபாதுகாப்பு 



Jழிமுமைறகளில் குறிப்பி/த் தகுந்த 
அsவு ஒரு தனித்தன்மைமமைZப் 
பெபற்றிருக்கின்றன, தாங்கள் நிமைல 
பெகாண்டிருக்கும் கிமைsயின் நிறத்திற்கு, 
மண்ணின் நிறத்திற்கு அல்லது உயிருள்s 
அல்லது உயிரற்ற இமைலகளின் நிறத்திற்கு
எனச் சூழலுக்கு ஏற்ப தங்கமைs 
மாற்றிக்பெகாள்கின்றன. இன்னும் சில 
உதாரணங்களில், தங்கsது நீண்/ 
அனுபJத்தின் விமைsJால் தாங்கள் 
ஜேதடிப் ஜேபாகும் மலர்களின் நிறத்திற்கும் 
JடிJத்திற்கும் கூ/ தங்கமைs மாற்றிக் 
பெகாண்டு கூர்மைமZான பார்மைJமைZ 
பெகாண்டு எதிரிகsாக இருக்கும்  
பறமைJகளின் பார்மைJயிலிருந்து 
தப்பிக்கின்றன. புத்திகூர்மைம பெகாண்/ 
மனிதனாலும் அமைதக் கண்/றிZ 
முடிZாது. அனுபJம் மிக்க இZற்மைக 
ஆராய்ச்சிZாsர்கsால் மட்டுஜேம அந்தப் 
பூச்சிகமைs அமைJகள் Jசிக்கும் 
மலர்களிலிருந்து ஜேJறுபடுத்தி அறிZ 
முடியும்.



 
விலங்கு இனங்களில் மிக கீழ்நிமைல 
படிதட்டில் இருப்பதாக கருதப்படும் 
ஆகச் சிறிZ மீன்கள் கூ/ இமைத ஒத்த 
முமைறகமைsக் கமை/பிடித்து தங்கமைs 
மமைறத்துக் தற்காத்துக் பெகாள்கின்றன.

�ான்கு கால் விலங்கினங்கமைs எடுத்து 
பெகாண்/ால் (அJற்றுள் Jலிமைம 
குமைறந்தமைJ Jலிமைம மிகுந்தJற்றால் 
ஜேJட்மை/Zா/ப்பட்/ாலும், மீன்கள் 
மற்றும் பூச்சிகள் அகிZJற்றிமை/ஜேZ 
நிலவுJது ஜேபான்ற தப்பிப் 
பிமைழத்தற்கான Jழிகமைs இமைJயும் 
ஜேமற்பெகாள்கின்றன) கண்மூடித்தனமாகச் 
பெ�Zல்படும் ஆற்றஜேல 
ஜேகாஜேலாச்சுகின்றது. பெJகு அரிதாகஜேJ 
நுட்பமான பெ�Zல்திறன் 
இ/ம்பெபறுகிறது எனலாம்.
 
விலங்குகள் தற்காப்பிற்கான Jலிமைம 
மிக்க ஆயுதங்கsாகக் பெகாம்புகள், 



ஜேகாமைர பற்கள், கூர்மைமZான �கங்கள் 
ஜேபான்றJற்றின் துமைணஜேZாடு 
JலிமைமZான தமை�கsாலான 
உ/மைலயும் பெபற்று பூமியிலிருந்து 
அழித்து ஒழிக்கப்ப/ாமல் தங்கள் 
இ/த்மைதத் தக்க மைJத்துக் பெகாள்கின்றன.
 
தாக்கு பிடிக்கும் திறன், ஜேJகம், Jலிமைம 
மற்றும் மூர்க்கத்தனம் ஆகிZ 
தன்மைமகஜேs பெகாடிZ மிருகங்களின் சுZ 
பாதுகாப்பு Jழிமுமைறகsாகும்.

மிருக சுZ பாதுகாப்பின் உச்� நிமைலகமைs 
அதீத Jலிமைமயும் விZக்கத்தகு 
புத்தி�ாலித்தனமும் பெகாண்/ சிங்கம், 
புலிகளி/த்தில் காணலாம். ஆனாலும், 
மனிதன் மைகக்பெகாள்ளும் சுZபாதுகாப்பு 
Jழிமுமைறகஜேsாடு ஒப்பிடும் ஜேபாது 
மிருக சுZபாதுகாப்பு பரிதாபமான, 
பலவீனமான நிமைல என்ஜேற கூற 
ஜேJண்டும். சுZபாதுகாப்பிற்காக 
மனிதர்கள் கமை/பிடிக்கும் Jழிமுமைறகள் 



மிருகங்களி/த்தில் காணப்படுJது ஜேபால
அந்த அsவுக்கு ஆற்றல் நிமைறந்ததாக 
இல்மைல என்றாலும் அந்த உணர்வு 
மனிதனுள்ளும் ஜேமஜேலாங்கி இருப்பஜேத 
மனிதன் மைகக்பெகாள்ளும் சுZபாதுகாப்பு 
Jழிமுமைறகள் சிறந்து விsங்கக்  காரணம்.
 
எல்லா மிருக இZல்புகளும் மனிதனுள் 
நிமைல பெகாண்டிருக்கின்றன. மிருகங்கள் 
மற்றும் பூச்சிகளின் உள்ளுணர்வுகளும் 
அJனுக்குள் JலிமைமZாகஜேJ 
இருக்கின்றன. ஆனால், இந்த விலங்கு 
Jாழ்வின் தற்காப்பு இZல்புகஜேsாடு 
கூடுதலாக ஒரு JமைகZான அறிவும் சுZ 
உணர்வுநிமைலயும் இருக்கின்றன. 
அதனால் தான் அJனது தற்காப்பு 
Jழிமுமைறகள் ஆற்றல் Jாய்ந்ததாகவும் 
ஜேபரsJானதாகவும் இருக்கின்றன.

தாக்குப் பிடிக்கும் திறன், ஜேJகம், 
Jலிமைம மற்றும் மூர்க்கத்தனம் 
ஆகிZJற்றின் அடிப்பமை/யில் மனிதன் 



இன்னும் ஒரு மிருகம் தான். ஆனால், ஒரு 
அறிJான, சுZ உணர்வு உள்s உயிர் என்ற 
அடிப்பமை/யில் அJன் மிருகத்மைத வி/ 
உZர்ந்தJன்.

அறிவின் கீழ் படிநிமைலயில் இருக்கும் 
மனிதர்கள் இமை/ஜேZ மிருக 
Jழிமுமைறகள் Jழக்கில் இன்னும் 
கமை/பிடிக்கப்படுகின்றன. Jாழ்க்மைக 
ஜேபாராட்/த்தில் பெகாடூரமானது 
மூர்க்கத்தனத்மைதஜேZ �ம்பியிருக்கின்றது.
 
�ாகரீகமான �மூகங்கள் இமை/ஜேZ கூ/  
ஆயிரக்கணக்கானJர்கள் “தற்காப்புக் 
கமைலயின் உZர்மைJ” ஜேபசும் ஜேபாது 
சிங்கத்தின் பெJறி குணத்மைதயும் 
தந்திரங்கமைsயும் குறிப்பிடுகிறார்கள். 
அதன் ஜேபார்க்குணத்மைத எந்த 
கமைல�Zமுமற்றதாக கருதி அமைத 
அங்கீகரிப்பமைதத் 
தவிர்க்கிறார்கள்.எனஜேJ, அந்த விலங்கு 
தற்காப்பின் சின்னமாகக் 



குறியி/ப்படுJதிலிருந்து 
பெJகுகாலத்திற்கு முன்ஜேப விலக்கு 
பெபற்று விட்/து. சிலர் மட்டுஜேம 
பெபாழுது ஜேபாக்கிற்காக அமைதப் 
ஜேபாலிZாக குறிப்பிடுகிறார்கள்.

தான் க/ந்து Jந்த பாமைதZான மிருக 
உள்ளுணர்ஜேJாடு கs நிலJரத்மைதயும் 
ஆழமாகச் சிந்தித்து, மனிதன் பல்ஜேJறு 
Jழிமுமைறகமைsப் பZன்படுத்தி தனது 
எதிரிகமைs அழித்பெதாழிக்கவும் தன்மைனத்
தற்காத்துக் பெகாள்sவும் முமைனகிறான். 
இமைத மிகுந்த புத்தி�ாலித்தனமாகவும் 
நுட்பமாகவும் பெதா/ர்ந்து Jsர்த்த 
Jண்ணமாக இருக்கிறான்.
 
விலங்குகள் தsத்ஜேதாடு ஒட்டுறவு 
இல்லாத மனிதன் மட்டுஜேம பெ�ாந்தம் 
பெகாண்/ா/க்கூடிZ இந்தத் தூZ அறிவின்
பெ�Zல்பா/ான இந்தப் புதிZ பாமைதயில் 
பZணிக்கும் ஜேபாது, தனது உ/ம்பின் 
சுகம் மற்றும் J�தி ஆகிZJற்றுக்கான 



Jழிகமைsயும் தன் உ/ம்மைப 
நிம்மதிZாகப் பாதுகாக்கும் Jழிகமைsயும்
மனிதன் கண்டுபிடிக்கிறான். 
உயிர்Jாழ்Jதற்கான தனது ஆற்றமைல 
பெJறித்தனமான ஆற்றலால் மனிதன் 
நிமைலநிறுத்தவில்மைல என்றாலும், தனது 
கரம் மற்றும் மூமைsயின் கூர்மைமZான 
அZராத உமைழப்பால் 
நிமைலநிறுத்துகிறான்.

இங்குள்s அடிப்பமை/ ஜேபாராட்/ம், 
உயிர் Jாழ்Jதற்குத் ஜேதமைJZான 
உணவிற்கான ஜே�ரடிச் �ண்மை/ அல்ல. 
ஆனால், மமைறமுகமான Jழிகளில் 
உணமைJப் பெபற்று உயிமைரப் பாதுகாத்துக்
பெகாள்Jதற்குத் ஜேதமைJZான பணத்மைதப் 
பெபறுJதற்கான அடிப்பமை/ 
ஜேபாராட்/ம்.

மூர்க்கமான மிருக �ண்மை/ நுட்பமான 
மனிதச் �ண்மை/Zாக உருப்பெபற்று 
இருக்கிறது. ஜேகாமைர பற்கஜேsாடும் 



�கங்கஜேsாடும் இரத்த பெJள்sத்தில் 
ஜேபாரா/ாமல் Jார்த்மைதகsாலும் 
திறமைமகsாலும் ஏற்றுக் பெகாள்sத்தக்க 
பெமன்மைமZான முமைறயில் ஜேபாமைரப் 
புரிகிறான்.

தாக்குதல் பெதாடுப்பமைதயும், 
பெகால்Jமைதயும் மற்றJர்கமைsக் 
பெகடுப்பமைதயும் வி/ சுZ பாதுகாப்பிற்கு 
ஜேJறு சிறந்த Jழிகள் இருக்கின்றன 
என்பமைத மனிதன் உணர்ந்திருக்கின்றான் 
என்றாலும் அமைதப் பகுதி அsவில் தான் 
உணர்ந்திருக்கிறான். அJன் முந்மைதZ 
முமைறமைZப் பின்பற்றுJதால் தனது சுக 
ஜேபாகம், மகிழ்ச்சி மற்றும் Jாழ்மைJயும் 
கூ/ப் பணZம் மைJக்க ஜேJண்டும். 
அதற்குப் பதிலாக இரத்தமில்லாத 
யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு ஒவ்பெJாருJரும் 
அJர்கsது மன ஆற்றலுக்கு ஏற்ப தங்கள் 
Jாழ்வின் நிமைலமைZ நிமைலநிறுத்திக் 
பெகாள்sட்டும் என இருக்கிறான்.



ஆற்றல் அமர்ந்த இ/த்தில் உரிமைம 
அமரத் பெதா/ங்கிவிட்/து. ஜேபாராட்/ம் 
என்பது பணத்திற்காகத் தான் 
பெபரும்பாலும் �/க்கிறது என்றாலும் 
அது முழு உண்மைம அல்ல. Jாழ்வின் 
பெ�Zல்பாட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு கருவிZாகத் 
தன்மைன உருமாற்றி பெகாண்டு மனித 
பண்பின் சிறப்பிZல்புகமைs பெJளிக் 
பெகாணரவும் ஜேபாராட்/ம் 
�மை/பெபறுகிறது.

அறிவு�ார் குணங்கsான பகுத்தறிவு, 
கணிக்கும் திறன், பெகட்டிக்காரத்தனம், 
பெதாமைல ஜே�ாக்கு, புத்தி�ாலித்தனம், 
பல்Jமைக ஆற்றல்கள், புத்தாக்கங்கள்; 
மற்றும் கனிவு, பெபாறுமைம, இரக்கம், 
மன்னிக்கும் தன்மைம, உZர்மைJ மதித்தல், 
ஜே�ர்மைம, நீதி ஜேபான்ற அறபெ�றி 
குணங்கமைs அமை/Zவும் தான் இது 
�மை/பெபறுகிறது.



 தற்ஜேபாது உள்s மனித இனத்திற்கான 
கல்வி முமைற இங்குக் குறிப்பி/ப்பட்/ 
அறிவு �ார்ந்த மற்ற அற பெ�றி �ார்ந்த 
துமைறகளிஜேலஜேZ முழுமைமZாக 
இருக்கிறது.
ஒருJன் தன் இருப்மைப நிமைல�ாட்டிக் 
பெகாள்Jதற்கான இன்பெனாருJன் 
உ/னான ஜேபாட்டியில் அJன் 
பZன்படுத்தும் கருவிகள் என்பமைJ 
அJனது ஆற்றல்கள், ஜேகாமைர பற்கள் 
அல்ல. திறமைமகள், �கங்கள் அல்ல.

அறிவு�ார்ந்த மற்றும் அறம் �ார்ந்த 
பெ�றிகளில் உZர்ந்து நிற்பஜேத மனித 
உலகில் பெJற்றிகரமாகப் 
பZணிப்பதற்கான க/வுச் சீட்டு.

அறிவு�ார் துமைறகளில் தீவிரமாகச் 
பெ�Zல்படுபJர்களும் அறபெ�றிகளில் 
JழுJாது நிற்பJர்களுஜேம Jாழ்வில் 
Jழிகாட்டும் விதமாக முன்ஜேனறி 
பெ�ல்கிறார்கள்.



பலவீனமானமைJ அJற்றுக்குரிZ 
இ/த்மைத பெபற்றுக் பெகாள்கின்றன. அமைJ
முன்ஜேனறுJதற்கான JழிJமைககளும் 
Jாய்ப்புக்களும் இல்லாமல் இல்மைல.

மற்றJர்கமைsக் காப்பதில்—Jலிமைம 
குமைறந்தJற்மைற, 
துன்பத்திலிருப்பJர்கமைs, 
துZருற்றிருப்பJர்கமைsக் 
காப்பாற்றுJதில் தன்மைன ஈடுபடுத்திக் 
பெகாண்/ால் அJன் தனக்கு ஜேமலான ஒரு 
பாதுகாப்மைப Jழங்கிக் பெகாள்s முடியும் 
என்று மனிதன் பெமதுJாக ஒன்மைற கற்றுக்
பெகாண்டு Jருகிறான்.

பெகாடூர விலங்கின் பெகால்லக்கூடிZ 
பெJறியுணர்ஜேJாடு ஒப்பிடும் ஜேபாது சுZ 
பாதுகாப்பின் இந்த முமைறமைZ ஒரு மிகப் 
பெபரும் முன்ஜேனற்றமாக �ாம் கருதலாம்.
 பெகாள்மைs மற்றும் அழித்பெதாழிப்பின் 
இ/த்மைத Jணிகமும், பெதாழிலும் 
விமைsZாட்டும் ஏற்றுக் பெகாள்ளும். 



குறுகிZ மிருக பா�ம் ஜேபரன்பாகவும் 
அறக்பெகாமை/கsாகவும் 
உருபெJடுக்கிறது.
 
மனிதர்களுக்கு இமை/ஜேZZான 
ஜேபாட்டிகளில் பெகாடூரத்தன்மைம இன்னும்
இருக்கஜேJ பெ�ய்கிறது, ஆனால், அதன் 
பெ�Zலாற்றல் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு 
இருக்கிறது. அதன் இZல்புத்தன்மைம 
�ன்மைம அளிக்கும் ஜேJறு சிறந்த ஒன்றாக 
உருமாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் 
திகிலூட்டும் இருள், அன்பின் ஒளிக்கதிர் 
பரவும் அருsாகியிருக்கிறது. அதன் 
பெகாடூரத்தன்மைம எல்மைலயில்லாத 
அன்பால் விரியும் கனிJாகியிருக்கிறது.
விலங்குகளின் சுZ பாதுகாப்மைப வி/ 
மனிதனின் சுZ பாதுகாப்பு உZர்ந்தது. 
எப்படி விலங்குகளின் பாதுகாப்மைப வி/ 
மனித பாதுகாப்பு உZர்ந்தஜேதா அது 
ஜேபால மனித பாதுகாப்மைப வி/ பெதய்வீக 
அல்லது ஆன்மீகப் பாதுகாப்பு உZர்ந்தது.
 



இந்த Jழிமுமைறயில், மனிதன் 
விலங்குகளின் JழிமுமைறமைZப் ஜேபால 
ஜே�ருக்கு ஜே�ராக மூர்க்கத்தனமான 
முமைறயில் ஜேமாதுJதில்மைல அல்லது 
மனித Jழிமுமைறயில் மனரீதிZாக 
நுட்பமாகவும் ஜேபாராடுJதில்மைல. அJன்
தன்னுள் இருக்கும் மூர்க்கத்தனத்ஜேதாடு, 
அமைத அழித்பெதாழிக்கப் ஜேபாராடுகிறான். 
உZர்ந்த, சிறப்பான  நிம்மதியும், 
�ல்பெலண்ணமும் பெமய்Zறிவும் மிக்க 
Jாழ்மைJ Jாழும் பெபாருட்டு தனது 
ஜேபராமை� இZல்புகமைs எதிர்த்துப் 
ஜேபாரிடுகிறான்.

பெதய்வீக பாதுகாப்பில் மற்றJரு/னான 
மூர்க்கமான ஜேபாராட்/ம் முடிவுறும், சுZ 
விருப்பத்திற்கான ஜேபாட்டியும் 
நிலJாமல் ஜேபாகும். தன்னலத் துறப்பும் 
எதிர்ப்மைபத் தாங்கி எதிர்ச் பெ�Zல் 
பெ�ய்Zாதிருத்தலுஜேம இதில் 
பZன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்கள்.



மனதsவில் உZர்நிமைலமைZ அமை/ந்து 
பெதய்வீகச் பெ�Zல்பாடுகளின் தsத்தில் 
உள்நுமைழயும் தகுதி பெபற்றJர்கsால் 
மட்டுஜேம இந்த ஆயுதங்களின் 
பZன்பாட்மை/ப் புரிந்து பெகாள்s 
முடியும்.

கூடுதலாகத் திறன்பெபற்ற மனிதர்கள் 
மிகச் சுலபமாகவும் அலட்டிக் 
பெகாள்sாமலும் மனதின் உதவிஜேZாடு 
பெ�Zல்படுத்தும் ஆயுதங்கமைsப் புரிந்து 
பெகாள்sஜேJா பZன்படுத்தஜேJா ஜேகாமைர 
பற்கள் பெகாண்/ பெகாடிZ விலங்குகள் 
ஆற்றலின்றி இருந்தமைதப் ஜேபால 
ஆன்மீகத் தsத்தில் பெ�Zல்படும் 
மனிதனின் ஆயுதங்கsான தன்னலத் 
துறப்பு மற்றும் எதிர்ப்மைபத் தாங்கி எதிர்ச் 
பெ�Zல் பெ�ய்Zாதிருத்தல் ஆகிZ 
ஆயுதங்கள், அJற்மைறப் 
பZன்படுத்தக்கூடிZ அJன் ஒருJமைன 
மட்டும் அல்ல, ஆனால், உலமைகஜேZ 
காக்கும் ஜேக/Zங்கsாகச் 



பெ�Zல்படுJமைத சுZ�லத்தில் 
மூழ்கியுள்s மனிதனால் புரிந்து பெகாள்s 
முடிZாது.

மனித Jாழ்விZலுக்கு என்ஜேற உரிZ 
காரணங்கsாக சுZ�லம், எதிரிமைZ வீழ்த்த
ஜேபாராட்/ம், மற்றJரு/னான ஜேபாட்டி 
ஆகிZJற்மைறச் பெ�ால்லலாம். ஆனால், 
பெதய்வீக Jாழ்வில் பிறர் �லத்மைத 
எண்ணி தன்னலத்மைத மறப்பதும் 
மற்றJர்கள் மீது ஆழமான 
உணர்வு/னான இரக்கமும் கருமைணயுஜேம
ஜேமஜேலாங்கும் குணங்கsாகும்.

மற்றJர்கள் சுZ�லத்மைத இறுகப் பற்றி 
ஜேபாராடும் ஜேபாது ஆன்மீக மனிதன் 
எதிர்ப்புணர்வின்மைமZாலும் 
விட்டுக்பெகாடுத்தலாலும் 
மைகப்பற்றுகிறான்.
விலங்குகளின் JலிமைமZான ஆற்றல்கள், 
பலவீனமாக மனிதனது அறிவு�ார் 
ஆற்றல்களின் முன் வீழ்Jது ஜேபால-, அந்த



அறிவு�ார் ஆற்றல்கள் எவ்Jsவு 
JலிமைமZாக இருப்பினும், ஆன்மீக 
மனிதனின் கனிJான ஆற்றல்கமைs 
எதிர்பெகாள்s முடிZாமல் அமைJ வீழஜேJ 
பெ�ய்யும்.
 
மிருக இZல்பு ஆற்றல்கள் மனித 
ஆற்றல்களின் முன் நிற்க முடிZாதது 
ஜேபால, மனித ஆற்றல்கsால் பெதய்வீக 
அறபெ�றி ஆற்றல்களின் முன் நிற்க 
முடிZாது. பெதய்வீக மனிதன் அத்தமைகZ 
ஆன்மீக அறபெ�றிகளின் அடிபமை/யில் 
நின்று பெ�Zல்படுகிறான்.

பெதய்வீக அறபெ�றிகsான பெபாறுமைம, 
பணிவு, தூய்மைம, கருமைன மற்றும் அன்பு 
ஆகிZன மனித இZல்புகஜேsாடு அJனுள்
ஒன்றற கலந்து விட்/ன.

விலங்கு மற்றும் மனிதன்  என இரு 
பிரிவுகளும் தற்காலிக இருப்பான இந்த 
உ/மைலயும் இந்த உ/மைலச் �ார்ந்த 



பண்புகமைsயுஜேம பாதுகாக்கவும் 
நிமைலநிறுத்தவும் முமைனகின்றன. 
ஆனால், பெதய்வீக மனிதன் தனது 
உள்பெsாளிZான ஆன்மாவிமைன 
காப்பாற்ற முமைனகிறான். அJமைனத் 
தாங்கி நிற்கும் நிமைலZான 
அறபெ�றிகளின் அடிப்பமை/ப் ஜேபான்று 
அது என்றும் நிமைலZானது.

சுருக்கமாகச் பெ�ான்னால், பெதய்வீகத் 
தற்காப்பு என்பது மனமைத 
சுZ�லத்திலிருந்தும் 
பெJறியுணர்வுகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பது 
ஆகும். மனமைத தூய்மைமஜேZாடும் 
பெமய்ZறிஜேJாடும் மைJத்திருப்பது ஆகும்.

தன்னலத் துறப்பு மற்றும் 
எதிர்ப்பJர்களின் மீதான எதிர்ப்பின்மைம 
என்பதன் ஜேபாராற்றல் என்ன என்பமைத 
அவ்Jறபெ�றிகமைs Jாழ்ந்துக் 
காட்டியுள்s இஜேZசு, புத்தர், ஜேபான்ற 
ஜேபராளுமைமகளின் Jாழ்மைJ உற்று 



ஜே�ாக்கும் ஜேபாது �ம்மால் உணர 
முடிகிறது.
 
இந்த ஆன்மீக ஜேபரா�ான்களுக்கு, 
பெபாதுJாக, எல்லா மனிதர்களுஜேம, 
கீழ்பணிந்து பெ�வி �ாய்க்கிறார்கள்.

மனிதர்கள் உலக Jாழ்வில் பெபரும் 
�ாதமைனகமைsப் புரிந்து உZர்நிமைலகமைs 
எட்டுகிறார்கள்-மன்னர்கsாக, �ாட்மை/ 
மைகபற்றுபJர்கsாக, பெJற்றிகரமான 
தsபதிகsாக, �ாட்டின் பிரதிநிதிகsாக, 
ஜேபச்�ாsர்கsாக, பெபரும் நிதிZாsர்கள் 
ஆகிZ அமைனத்துப் பெபருமக்களும் 
அத்தமைகZ ஜேபராளுமைமகளின் 
முன்னிமைலயில் தன்ன/க்கத்ஜேதாடு கீழ் 
பணிந்து �/க்கிறார்கள். அந்த 
ஜேபரா�ான்கள் மனிதகுலத்துக்கு கனிJாக 
பெJளிப்படுத்தும் அந்த தன்மைன பெJன்ற 
நிமைல, அந்த ஆன்மீக �ாதமைனயின் முன் 
மனிதர்கsது உலக Jாழ்வின் �ாதமைனகள்



ஒப்பி/ அருகமைதZற்றதாக விsங்கச் 
பெ�ய்கின்றன..
 
இன்று பல மில்லிZன் கணக்கானJர்கள் 
புத்தமைரயும் இஜேZசுமைJயும் தங்கள் 
ஆ�ானாகவும் மீட்பராகவும் 
Jழிபடுகிறார்கள்.

சுZ பாதுகாப்பின் மூன்று 
Jழிமுமைறகsான விலங்கு, மனிதன், 
பெதய்வீக Jழிமுமைற ஆகிZ 
இம்மூன்றிலும் பெ�Zல்படுகின்ற 
அடிப்பமை/ ஆற்றமைல உயிர்களின் 
பரிணாம Jsர்ச்சியில் �ம்மால் உணர 
முடிகிறது. மிக தாழ்ந்த உயிரில் பரிணாம 
Jsர்ச்சி ஜேதான்றி �ம்மால் ஜே�ரடிZாக 
உணரப்ப/ முடிZாத பெதய்வீக உயிர்கள் 
Jமைர நீள்கிறது.

எந்த ஒரு Jழிமுமைறயிலும் தீமைம உள் 
பெபாதிந்து இருப்பதாக �ம்மால் உணர 
முடிZவில்மைல. அமைJ எல்லாம் 



நிZாZமானமைJ. பிரபஞ்� விதியின் 
அமைமப்புக்கு அமைJ கட்டுப்படுகின்றன.

அதன் அதன் தsத்தில் ஒவ்பெJான்றும் 
�ரிZானதாகவும் ஜேதமைJZானதாகவும் 
இருக்கின்றது. இன்னும் உZர்நிமைலயில் 
உள்s ஜேபரறிவிற்கு இட்டுச் பெ�ல்கின்றது. 
இன்னும் ஆழமான ஞானத்திற்கு இட்டுச் 
பெ�ல்கின்றது.

விலங்கானது தனக்குள்s அறிமைJ 
மைJத்து, தனது இZல்மைபப் பெபாறுத்து 
தன்மைன தற்காத்துக் பெகாள்கிறது. 
மனிதனும் தனது மனித இZல்புகஜேsாடு 
ஒத்திமை�ந்து தன்மைன தற்காத்துக் 
பெகாள்கிறான். ஆன்மிக உயிர் தனது 
பெதளிJான உள்பெsாளிZாலும் ஆழமான 
பெமய்ZறிJாலும்  காலத்மைதக் க/ந்து 
தன்மைனப் பாதுகாத்துக் பெகாள்கிறது.



பரிணாம Jsர்ச்சியின் இந்தச் 
பெ�Zல்பாட்டில் எந்த ஆற்றலும் வீணாகப்
ஜேபாJதில்மைல.
பெJறியும் மூர்க்கத்தனமும்  மனிதனுள் 
அறிவு மற்றும் அறபெ�றி �ார்ந்த 
ஆற்றலாக உருமாறுகின்றன. ஆன்மீக 
மனிதனுள் அமைJ இரண்டும் 
கட்டுப்பாட்ஜே/ாடும் �மநிமைலஜேZாடும் 
ஒன்று கலக்கின்றன.



7. புதிZபெதாரு துணிவு

துணிவு என்ற பெபருங்குணம் உ/ல் 
�ார்ந்த அடிப்பமை/யில் மட்டுஜேம 
பெபாதுJாகக் குறிப்பி/ப்படுகிறது, 
உதாரணமாகச் பெ�ான்னால், 
ஜேJட்மை/Zாடும் விலங்கான சிங்கஜேம 
துணிவின் சின்னமாக 
உருJகப்படுத்தப்படுகிறது. துணிவு என்ற
இந்த Jார்த்மைதக்கு அகராதிமைZ புரட்டிப் 
பார்த்தால் “மைதரிZம், அஞ்�ாமைம” 
ஜேபான்ற Jார்த்மைதகமைsZன்றி ஜேJறு 
Jார்த்மைதகளில்மைல. மனிதர்களின் 
துணிவுக்கு ஜேபார்வீரன் 
உதாரணமாகிறான். “சிங்கத்மைதப் 
ஜேபான்ற துணிவு”, “ஜேபார்வீரமைனப் 
ஜேபான்ற துணிவு” மாதிரிZான 
பெ�ாற்பெறா/ர்கமைs �ாம் 
ஜேகள்விப்படுகிஜேறாம்.



ஜேபார்வீரன், சிங்கம் என இரு 
உதாரணங்களுஜேம  தாக்குதல், தற்காப்பு 
என்ற இரண்மை/யும் அஞ்�ாமல் 
பெ�Zல்படுத்துபமைJகஜேs. இரண்டும், 
பணிந்து ஜேபாJதற்கு பதிலாக உயிமைர 
மாய்த்துக் பெகாள்Jதற்கும் தZாராக 
இருக்கும். ஆனால், அமைத முற்றிலும் 
மிருக அடிப்பமை/யிலான தாக்குதல், 
தற்காப்பு என்ஜேற பெகாள்s ஜேJண்டும். 
துணிவு என்ற பெபருங்குணத்மைத இந்த 
Jட்/த்திற்குள்sாக மட்டும் அ/க்கி வி/
முடிZாது. உண்மைமயில், இமைத  சில 
படிகள்  தாழ்ந்த நிமைலயில் உள்s 
துணிவின் பெJளிப்பாடு என்றுச் 
பெ�ால்லலாம் . துணிவிற்கு இன்னும் 
பல்ஜேJறு விதமான  கூறுகளும் பெ�Zல் 
படும் முமைறகளும் இருக்கின்றன. 
ஒருJன் அறபெ�றி மற்றும் ஆன்மீக 
அsவீடுகளில் உZரும் ஜேபாது அJனது 
துணிவு ஒரு புதிZ பரிமாணத்திற்கு 
உருமாற்றம் பெபறும். இந்தக் 
கட்டுமைரயின் ஜேபசுபெபாருள் அந்த 



உZர்JடிJ துணிமைJப் பற்றித் தான் 
என்றாலும், அதன் தாழ்நிமைல Jடிவுகமைs
�ாம் முதலில் கருத்தில் பெகாள்s 
ஜேJண்டும்.
உ/ல் �ார்ந்த துணிவின் இZல்புகள் 
குறித்து அமைனJருஜேம ஒரு அsவு 
அறிந்திருப்ஜேபாம். அது விலங்கு, மனிதன்
என இரு இனங்களுக்குஜேம அது 
பெபாதுJானது.

அச்�மின்மைமயிலிருந்து அது முமைsத்து 
எழுகிறது. தற்காப்பு மற்றும் தாக்குதல் 
என இரண்டுJமைககளில் 
பெ�Zல்படுகிறது. இதில் கJனத்திற்கு 
Jருகிற ஒன்று, இறப்பு மற்றும் ஜேபரழிவு 
என்று பெJளிப்படுJதன் காரணமாக, 
விலங்கினம் மற்றும் மனித இனம் 
என்னும் இருதsங்களிலும் 
இவ்JமைகZான துணிவு/ன் துன்பம் 
தவிர்க்க முடிZாத Jமைகயில் இமைணந்ஜேத 
இருக்கிறது. அது தற்காப்பு என்றாலும் �ரி
இல்மைலத் தாக்குதல் என்றாலும் �ரி, சுZ 



பாதுகாப்பு தான் ஜேமஜேலாங்கிZத் 
தன்மைமZாக இருக்கிறது
ஆனால், மனிதன் ஒரு பெJறும் விலங்காக 
மட்டும் இல்மைல, உ/லின் 
அடிப்பமை/யில் பெ�Zல்படும் ஒரு 
உயிராக மட்டுஜேம அJன் இல்மைல., 
அறபெ�றி மற்றும் அறிவுJழி பெ�Zல்படும்
உயிராகவும் அJன் இருக்கிறான். 
அJனது அறபெ�றி Jாழ்வின் பரிணாம 
Jsர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஒரு உZர்ந்த Jமைக 
துணிமைJ Jsர்த்துக் பெகாள்sத் 
பெதா/ங்கினான். அது ஆக உZர்ந்தது 
அல்லது இந்த கட்டுமைரயில் பின் 
குறிப்பி/ப்ப/விருக்கும் புதிZபெதாரு 
துணிவு என்று கூற இZலாது என்றாலும் 
அது உ/ல் ரீதிZான துணிஜேJாடு 
ஒப்பிடுமைகயில் அது பன்ம/ங்கு உZர்ந்த 
ஒரு மனத்துணிவு ஆகும்.

உ/ல் ரீதிZான துணிமைJப் 
பெபாறுத்தJமைரயில், மற்றJனது உ/ஜேலா 
அல்லது உமை/மைமஜேZாத் 



தாக்கப்படுகிறது, ஒருJனது பெ�ாந்த 
உ/லும் உமை/மைமயும் 
பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

மனத்துணிமைJ பெபாறுத்த Jமைரயில் 
மற்றJன் பெகாண்டிருக்கும் 
கருத்துக்களும், Jாழ்வின் அடிப்பமை/ 
பெ�றிகளும்  தாக்கப்பட்டு ஒருJனது  
பெ�ாந்த கருத்துக்களும் Jாழ்வின் 
அடிப்பமை/ பெ�றிகளும் பாதுகாக்க 
அல்லது தற்காக்கப்படுகின்றன.

தாக்குதல் மற்றும் தற்காப்மைபச் 
பெ�Zல்படுத்தத் ஜேதமைJப்படும் 
அச்�மின்மைமஜேZ உ/ல் அsவிலான 
துணிவிற்கு அடிப்பமை/Zாக இருப்பது 
ஜேபால மனதsவிலான துணிவிற்கும்  
அதுஜேJ அடிப்பமை/Zாக இருக்கிறது. 
ஆனால் புறச் பெ�Zல்பாடுகளின் 
அடிப்பமை/யில் காணும் ஜேபாது அமைJ 
பெபரிZ அsவில் ஜேJறுபடுகின்றன. 
அJற்றின் பெJளித்ஜேதாற்றம் மமைறந்து 



ஒரு பெபரும் உருமாற்றத்திற்கு உள்sாகி 
ஒரு புதிZ ஒன்றாகத் தன்மைன 
பெJளிப்படுத்திக் பெகாண்டுள்sது. 
காரணம், மனத்துணிவு என்பது 
மனிதர்கமைs எதிர்பெகாள்Jது அல்ல, 
ஆனால் அJர்கsது அடிப்பமை/ 
பெகாள்மைக ஜேகாட்பாடுகமைs, 
அறபெ�றிகமைs, சித்தாந்தங்கமைs 
எதிர்பெகாள்Jது ஆகும்.

இது உண்மைமயில் மனதsவில் 
�மை/பெபறுகிறது. இதுவும் அழிமைJஜேZ 
பெ�Zல்படுத்துகிறது என்றாலும் இந்த 
அழிவு என்பது இரத்தமின்றி மிக 
நுட்பமாக �மை/பெபறுகிறது. அதாJது, 
மற்றJர்கsது கருத்துக்கமைs அழிக்கும் 
இந்த பெ�Zலில் அJர்கள் அனுபவிக்கும் 
ஜேJதமைன, மனதsவில் தாஜேன தவிர 
உ/லsவில் இருக்காது.
பெபாதுJான ஜேபச்சுJழக்கு நிகழ்வுகளில் 
இவ்JமைகZான துணிவு மனத்துணிவு 
அல்லது உள்sத்துணிவு என்று 



குறிப்பி/ப்படுகிறது. உ/ல் �ார்ந்த 
துணிவிலிருந்து அமைத ஜேJறுப்படுத்திக் 
காட்டும் ஜே�ாக்கஜேம இதற்குக் காரணம்.

விலங்கினங்களில் காணப்ப/ாத இந்த 
Jமைக துணிவு மனித இனத்தின் பரிணாம 
Jsர்ச்சியில் ஒரு �மீபத்திZ முன்ஜேனற்றம்
என்பது �ந்ஜேதகத்திற்கு இ/மளிக்காத 
ஒன்றாக இருக்கிறது.

சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் 
Jமைரயிலும் அது மிக அரிதாகஜேJ 
காணப்ப/க்கூடிZ ஒரு புதிZ குண 
இZல்பாக விsங்கிZது. அது இப்ஜேபாதும்
Jsர்ச்சி நிமைலயில் தான் 
காணப்படுகிறது. மனித இனத்தின் 
பெபரும்பான்மைம எண்ணிக்மைக இமைத 
இன்னும் மைகJரப் பெபறவில்மைல. உ/ல் 
�ார்ந்த துணிமைJ ஒரு குறிப்பிட்/ 
அsவிற்காJது-, எழுப்பத்தி ஐந்து 
விழுக்காடு மக்கள் பெபற்றிருப்பதற்கு 
�ாத்திZமிருக்கலாம். ஆனால்  இருபது 



விழுக்காடு மக்கsாJது உள்sத்துணிமைJ
பெபற்றிருப்பார்கsா என்பது �ந்ஜேதகஜேம. 
இவ்Jாறான இந்த உள்sத்துணிமைJ 
நிரம்ப பெபற்றிருப்பJர்கள்,  அJர்கsது 
பெ�Zல்பாட்டு தsத்தில் அதன் 
காரணமாகத் தனித்து அமை/Zாsம் 
காணப்பட்டுப் பெபாதுJாகத் 
தமைலJர்கsாக இருக்கிறார்கள். அவ்Jாறு
தமைலJர்கsாகத் தான் இருப்பார்கள் 
என்பது ஒரு கட்/ாZ விதி என்று 
பெகாள்sத் ஜேதமைJயில்மைல.
 
இந்த கட்டுமைரயின் தமைலப்பான புதிZ 
துணிவு, இதுJமைர இங்கு 
விJரிக்கப்பட்டுள்s உள்sத்துணிவு 
என்பமைதக் காட்டிலும் உZர்ந்த 
ஒன்றாகும். எப்படி உள்sத் துணிவு 
என்பது அதன் முந்மைதZ நிமைலZான 
உ/ல் �ார்ந்த துணிமைJ வி/ ஜேமல் 
நிமைலயில் உள்sஜேதா அது ஜேபால இந்த 
புதிZத் துணிவு உள்sத்துணிமைJ வி/ 
ஜேமல்நிமைலயில் உள்sது.



 இமைத புதிZத் துணிவு என்று 
கூறுJதற்குக் காரணம் இது இப்ஜேபாமைதZ
காலத்தில் மனித இனத்திற்குப் புதிZது. 
இது தற்காலத்தில் மிக அரிதாகஜேJ 
பெJளிப்படுJதால் மிகக் குமைறJாகஜேJ 
புரிந்து பெகாள்sப்பட்டிருக்கிறது.
 
புதிZத் துணிவு உள்sத்துணிவில் இருந்து 
பெபரிதும் ஜேJறுப்பட்டு இருந்தாலும் 
அதில் இருந்ஜேத ஜேதான்றியிருக்கிறது. 
உள்sத்துணிவு எப்படி உ/ல் �ார்ந்த 
துணிவில் இருந்து 
ஜேJறுப்பட்டிருந்தாலும், அமைத 
அடித்தsமாக பெகாண்டு 
பிறப்பெபடுத்தஜேதா அமைதப் ஜேபாலஜேJ 
உள்sத்துணிமைJ அடித்தsமாகக் 
பெகாண்டு புதிZத்துணிவு 
பிறப்பெபடுத்திருக்கிறது.

உ/ல் அsவிலான துணிவு என்பது மிருக 
குணமாகும்.உள்sத்துணிவு என்பது 



மனித குணமாகும்.புதிZத் துணிவு 
என்பது பெதய்வீகக் குணமாகும்.
எனஜேJ, புதிZத்துணிவு என்பது மிருக 
அல்லது மனித அச்�மின்மைமயிலிருந்து 
ஜேJறுப்பட்/ ஒரு பெதய்வீகமான 
அச்�மின்மைமZாகும்.

புதிZதுணிவு இரண்டு அடுக்குத்   
தன்மைமமைZக் பெகாண்/தாக இருக்கிறது.
அதன் முதல் அடுக்கில், மற்ற இரண்டு 
துணிவு Jமைககமைsப் ஜேபாலஜேJ   
புதிZத்துணிவும், எதிரிகமைs அச்�மின்றி 
தாக்கி மீண்டு Jரச் பெ�Zல்படுகிறது. 
பெJளியிருக்கும் எதிரிகமைs 
தாக்குJதற்குப் பதிலாக, ஒருJனது உள் 
இருக்கும் எதிரிகமைsத் தாக்குJது தான் 
இதில் உள்s ஜேJற்றுமைம. அதன் அடுத்த 
கட்/த்தில் மற்றJர்களு/னான 
பெ�Zல்பாடுகளில் முற்றிலும் புதிZ 
இZல்பில் பெJளிப்படுகிறது, அதிலும் 
குறிப்பாகப் புறJாழ்வின் 
எதிர்ப்பாsர்கமைsயும் 



காழ்ப்புணர்Jாsர்கமைsயும் �ந்திக்க 
ஜேJண்டிZ சூழல்களில்.

புதிZத்துணிவு என்ற குணம் அதன்  
Jsர்ச்சி பெபற்ற கனிந்த நிமைலயில் அதன் 
புறச்பெ�Zல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் 
என்பமைதக் குறித்துத் தான் இந்தக் 
கட்டுமைரயில் �ாம் ஆர்Jமும் கJனமும் 
பெ�லுத்த இருக்கிஜேறாம்.

உ/ல் அடிப்பமை/Zான துணிவு எப்படி 
ஒருJனது உயிமைரயும் உமை/மைமகsயும் 
பாதுகாக்கச் பெ�Zல்படுகிறது என்பமைதப் 
பார்த்திருக்கிஜேறாம்.
உள்sத்துணிவு பெகாண்/Jன் எப்படி 
தனது கருத்துக்கமைs பாதுகாக்க 
பெ�Zல்படுகிறான் என்பமைதயும் 
பார்த்திருக்கிஜேறாம். இனி அடுத்ததாக, 
இந்த பெதய்வீகத் துணிமைJ 
பெகாண்டிருப்பJன் எப்படிச் 
பெ�Zல்படுJான்?



புதிZத் துணிமைJக் பெகாண்டிருப்பJன் 
மற்ற மனிதர்கமைs தாக்கஜேJா தன்மைனத் 
தற்காத்துக் பெகாள்sஜேJா மாட்/ான். 
மற்றJர்கsது கருத்துக்கமைsத் தாக்கஜேJா 
அல்லது தனது கருத்மைத தற்காத்துக் 
பெகாள்sஜேJா மாட்/ான். அமைனத்து 
மனிதர்களுக்கும் பாதுகாJலாக 
இருக்கின்றான். அJன் எதிலிருந்து 
மனிதர்கமைsப் பாதுகாக்கிறான் என்றால், 
மனிதர்கமைs அJர்களின் பெ�ாந்த 
அறிZாமைமயிலிருந்தும் அJர்களின் 
கட்டுபடுத்தப்ப/ாத 
பெJறியுணர்வுகளிலிருந்தும் அJர்கமைsக் 
காப்பாற்றுகிறான். 
ஒருJனுக்குள் உமைறயும் தீமைம தான் 
அJனது மிகக் பெகாடிZ எதிரி. இப்புதிZத் 
துணிமைJப் பெபற்றJன், மனிதர்கமைs 
அJர்கsது அந்த  பெகாடிZ 
எதிரியி/மிருந்து காப்பாற்றத் தனக்கு 
எந்தத் தற்காப்மைபயும் 
ஜேதடிக்பெகாள்sாமல் தன்மைனஜேZ 



ஜேக/Zமாக்கி அJர்கமைsக் காப்பாற்றச் 
பெ�Zல்படுகிறான்.

உ/ல் அடிப்பமை/யிலான துணிவு, 
உள்sத் துணிவு இரண்டும் �த்தத்து/ன் 
தான் பெ�Zல்படும்.

ஒன்றில், ஆயுதங்களின் உர�லும் 
பமை/க்கலன்களின் ஜேபர் இடி ஓமை�யும் 
இருக்கும். கூ/ஜேJ பெJற்றி 
முழக்கங்களும் இறப்பJர்களின் ஓலமும்
இருக்கும். இன்பெனான்றில் �ாவின் 
ஜேபரிமைரச்�லால் பெபரும் Jாக்குJாதப் 
ஜேபார் �/க்கும்.

ஆனால் இந்த புதிZ துணிவில் ஒரு 
ஆழமான ஜேபரமைமதி குடி பெகாண்டு 
இருக்கும். முழு மனிதக்குலமும் 
ஏற்படுத்தும் �த்தத்மைத வி/ இந்த புதிZ 
துணிமைJ பெபற்றிருக்கும் ஒரு ஒற்மைற 
மனிதனின் அமைமதி ஜேபர் ஈர்ப்பாகவும் 



பெபரும் ஆற்றல் Jாய்ந்ததாகவும் 
இருக்கும்.

அமைமதிZாக இருப்பதற்கானத் துணிவு 
என்று இந்தப் புதிZ துணிமைJ 
விJரிக்கலாம்.
ஆக, இந்தப் புதிZ துணிமைJக் 
பெகாண்டிருப்பJன், தாக்கப்படும் ஜேபாது, 
அJதூறு பெ�ய்Zப்படும் ஜேபாது அல்லது 
தJறாக சித்திரிக்கப்படும் ஜேபாது அJன் 
�லனமற்ற ஜேபரமைமதிஜேZாடு 
இருக்கிறான். ஆனால் இந்த ஜேபரமைமதி 
ஆணJத்தாஜேலா சுZ�லத்தாஜேலா 
விமைsந்த ஒன்றல்ல.

Jாழ்மைJப் பற்றிZச் �ரிZான புரிதலில், 
ஒரு பZனுள்s �ன்மைமZான இலக்மைக 
அமை/Z எண்ணும் ஜேபராJலில் 
விமைsந்த ஜேபரமைமதிZாகும். அந்த 
இலக்கு என்பது தன்மைனத் தாக்குபJனின்
�ல்Jாழ்மைJ கருத்தில் பெகாள்Jதாகும். 
அJமைன அJனுள் தீவிரமாக இZங்கும் 



தீங்கில் இருந்து காப்பதன் Jாயிலாக 
ஒட்டு பெமாத்த மனிதகுலத்மைதயும் 
காப்பதாகும். 

பெபரும் பெ�ருக்கடி அளிக்கும் Jமைகயில் 
ஆர்பரித்து எழும் மனித உணர்வுகள் 
என்னும் க/லின் எதிரில் அமைமதிZாக, 
�ாந்தமாக, ஜேபரிரக்க 
மனப்பான்மைமஜேZாடு இருப்பதற்கு ஒரு 
மாபெபரும் துணிவு ஜேJண்டும். 
இத்தமைகZத் துணிவு, மனிதர்கsால் 
கிட்/த்தட்/ அறிZப்ப/ாததாகஜேJ 
இருக்கிறது. இத்தமைகZத் துணிமைJ 
பெபற்றிருந்த ஒரு சில மனிதர்கள், தJறாக 
புரிந்துக்பெகாள்sப்பட்/தன் காரணமாக 
தண்டிக்கப்பட்டிருந்தாலும், எதிர்கால 
மனித இனம் அJர்கமைs 
பெதய்வீகமானJர்கsாகவும் அற்புதம் 
நிகழ்த்திZJர்கsாகவும் அJர்கமைsப் 
ஜேபாற்றுகிறது.
 



இப்புதிZ துணிமைJப் பெபற்றிருப்பJர்கள்
உலக Jாழ்விலிருந்து 
விமை/ப்பெபற்றிருந்தாலும் அந்த 
துணிJானது எப்படி பெ�Zல்பட்டு 
பெகாண்ஜே/ இருக்கிறது என்பமைத இங்ஜேக 
காண்கிஜேறாம்.

உ/லsவில் துணிமைJ பெபற்றJன் 
இன்பெனாருJமைன �ண்மை/யில் 
பெJல்கிறான். உள்sத்துணிமைJ 
பெபற்றJன் மற்றJர்களின் கருத்துக்கமைs 
பெJன்று ஆயிரகணக்கானJர்கமைs தனது 
குறிக்ஜேகாளிற்கு ஆதரJாக திரட்டுகிறான்.
ஆனால் பெதய்வீக துணிமைJ 
பெபற்றிருப்பJன் உலமைகஜேZ 
பெJல்கிறான். அJனது பெJற்றி என்பது 
இரத்தம் சிந்திஜேZா அல்லது 
ஜேபாராட்/மாகஜேJா இல்லாமல் 
ஜேபரருsாகவும் பெபரு நிம்மதிZாகவும் 
ஜே�ர்கிறது.



கீழ்நிமைலயில் உள்s இருJமைக 
துணிவுகளில் காணப்படும் தற்காப்பு 
மற்றும் தாக்குதல், இப்புதிZத் துணிவில் 
முற்றிலும் காணப்ப/ாமலஜேZ 
இருக்கின்றது.
 
அமைJ காணப்ப/ாமல் தான் 
இருக்கின்றஜேத தவிர அது அழிக்கப்பட்டு 
இருக்கவில்மைல. ஆனால் அJற்றின் 
கருJாக இருப்பமைJகள் ஒன்று கலந்து 
பிரபஞ்�த்தின் மீது பெபாழியும் நுட்பமான
ஜேபரிரக்கமாக உருமாறியிருக்கிறது. 
பெதய்வீக மனிதன் தனது எதிரியு/னான 
�ண்மை/யில் ஈடுபடுJமைதத் 
தவிர்க்கிறான், அந்த எதிரிஜேZ பெJற்றி 
பெபற்றதான ஒரு உணர்மைJ அJனுக்கு 
Jழங்குகிறான், இதற்கு காரணம் அJனது
எண்ணம் தன்மைனத் தற்காத்துக் 
பெகாள்Jதற்காக இல்லாமல், தJறுதலாக 
அJமைன எதிரிZாகக் கருதுபJனது 
�லமைனயும் உள்s/க்கிஜேZ இருக்கிறது.



அJனது எதிரியின் மீது அJனுள் 
சுரக்கின்ற ஒரு ஆழமான ஜேபரிரக்கம் 
அJமைன Jழி�/த்துகின்றது. அந்த 
ஜேபரிரக்கத்தின் அடிப்பமை/,  
பெதய்வீகமான பெதளிந்த அறிவு. அJனது 
அமைமதிZான பெ�Zல்பாடு அJனது எதிரி 
பெகாண்டிருக்கும் பெJறியுணர்வினாலான 
பெ�Zல்பாடுகமைs அந்த ஜே�ரம் 
கட்டுப்படுத்த முடிZாமல் ஜேபானாலும், 
அJனது அந்த அமைமதிZான 
பெ�Zல்பாடுகமைs  விJரித்தால் மட்டும் 
ஜேபாதும், ஜேJறு எந்த விsக்கமும் பெ�ால்ல
ஜேJண்/ாம், பின்Jரும் ஆயிரக்கணக்கான
ஆண்டுகளுக்கு நூற்றுக்கணக்கான 
எதிர்காலச் �ந்ததியினரின் 
பெJறியுணர்மைJ அது கட்டுப்படுத்தும். 
உண்மைமZான ஒரு பெ�Zல் காலத்மைதக் 
க/ந்து நிற்கும் மாபெபரும் ஆற்றல் 
பெகாண்டிருக்கிறது.

எனஜேJ, இந்த புதிZ துணிவு என்பது 
மவுனமாகப் ஜேபசும் இரக்கம் ஆகும்(



மனிதர்களி/மிருந்து பெபாதுJாகத் 
தன்பெனழுச்சிZாக எழும் இரக்க 
உணர்விலிருந்து  இது பெபரிதும் 
ஜேJறுபட்/தாகும்). அது தற்காப்பு 
மற்றும் தாக்குதல் என இரண்மை/யும் 
உள்s/க்கியிருக்கிறது.
 
பெJறியுணர்மைJ, அமைத வி/ அதிக 
பெJறியுணர்Jால் பெJல்ல முZற்சிக்கும் 
மனித JழிமுமைறமைZ விடுத்து 
பெJறியுணர்வின் ஜே�ர்எதிர்உணர்Jான 
கனிJால் பெJல்Jது என்பது மனித 
JழிமுமைறமைZ வி/ ஒரு 
பெபருபெJற்றிமைZ ஈட்டித் தரும் ஒரு 
பெதய்வீக JழிமுமைறZாகும். மனிதர்களின்
புரிதலில், பெJறியுணர்வு 
எதிர்க்கப்ப/ாமல் தனித்து 
வி/ப்படுJதாகத் ஜேதான்றும். ஆனால் 
பெJறியுணர்மைJ வி/ப் பன்ம/ங்கு 
JலிமைமZான பெதய்வீகக் கனிJால் அது 
எதிர்க்கப்படுகிறது என்பஜேத உண்மைம. 
காரணம், பெதய்வீகக் கனிவிற்கும் மனித 



பெJறியுணர்விற்கும் �/க்கும் �மரில் 
எப்ஜேபாதும் பெதய்வீகக் கனிஜேJ 
பெJல்லும்.

பெதய்வீகத் துணிமைJப் 
பெபற்றிருப்பJமைனத் துணிவு மற்றும் 
வீரத்தின் கீழ்நிமைல படிகளில் இருந்து 
ஜே�ாக்கும் ஜேபாது, அJன் தன்மைனப் 
பாதுகாத்துக்பெகாள்sாதJனாகஜேJா 
அல்லது தற்காத்துக் 
பெகாள்sாதJனாகஜேJா ஜேதான்றும், 
அJன் அந்த ஜே�ரத்தில் ஜேகாமைழ என்று 
கூ/க் கருதப்ப/லாம். ஆனால், அJன் 
உண்மைமயில் பெJறியுணர்வு பெகாண்டு 
ஜேபாரிடுபJர்கமைs வி/த் தன்மைன மிகச் 
�ரிZாகவும் பெJற்றிகரமாகவும் 
பாதுகாத்துக்பெகாள்கிறான். காரணம், 
எJன் தன் எதிரிமைZ அன்பால் பாதுகாத்து
பெதய்வீகக் கனிவின் பெ�Zல்பாடுகள் 
என்னும் ஜேக/Zத்மைதக் பெகாண்டு 
அமைனத்து மனிதக்குலத்மைதயும் 
காக்கிறாஜேனா அJன் தன்மைன என்றும் 



காத்து நிற்கும் ஒரு  பாதுகாப்பு 
JமைsZத்மைதயும் கJ�த்மைதயும் 
ஏற்படுத்திக்பெகாள்கிறான்.
புதிZ துணிவிற்கான எடுத்துக் 
காட்டுகமைs ஜேத/ எண்ணினால், ஒருJன் 
மனிதக்குலத்தின் பெபரும் ஆன்மீகத் 
தமைலJர்கமைsத் தான் �ாடிச்பெ�ல்ல 
ஜேJண்டும். காரணம் அது அந்த அsவிற்கு
அரிதான ஒன்று.
 
இதற்கு உ/னடிZாகத் பெதன்படும் 
உதாரணமாக இஜேZசு விsங்குகிறார். 
அJர் அJமானப்படுத்தப்பட்டு, 
�ாட்மை/Zால் விsா�ப்பட்டு 
சிலுமைJயில் அமைறZப்பட்/ார். இஜேZசு 
பதில் தாக்குதஜேலா அல்லது குமைறந்தபட்�
எதிர்ப்மைபயும் காட்/வில்மைல அல்லது 
தன்மைன தற்காத்துக் பெகாள்s ஒரு 
Jார்த்மைதமைZயும் ஜேப�வில்மைல. அJமைர 
ஏsனப்படுத்தும் விதமாக அJமைர 
எதிர்த்த பெபரும் கூட்/ம், “அJர் 
மற்றJர்கமைsக் காப்பாற்றினார், ஆனால் 



அJரால் தன்மைன தற்காத்துக் பெகாள்s 
முடிZவில்மைல” என்று கூறி இஜேZசுமைJ 
ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் என்றும் ஜேகாமைழ 
என்றும் சித்தரிக்க முZன்றது.
 
இது ஜேபான்று சூழல்கமைsக் க/ந்து 
பெ�ல்லத் ஜேதமைJப்படும் உZர்ந்த Jமைக 
துணிமைJ எண்ணிப் பார்த்தால் �ாதாரண 
Jமைக மனித துணிவிலிருந்து புதிZத் 
துணிவு எந்த அsவிற்கு உZர்ந்ஜேதாங்கி 
இருக்கிறது என்பமைத விsங்கிக் பெகாள்s 
முடியும்.
 
அந்த ஜேமஜேலாங்கிZ துணிவின் 
பெ�Zல்பாடு பெதய்வீகமானது என்ஜேற 
அமைத இன்று உலகம் அங்கீகரிக்கின்றது. 
மனிதர்கமைs, அJர்கsது சுZ�லமான 
பாமைதகளிலிருந்தும் 
ஜே�ாக்கங்களிலிருந்தும் அJர்கமைs அது 
ஜேமல் உZர்த்துகிறது.



புத்தரின் எதிரிகள் அJமைர அJமதித்து 
பெபாய்Zாகப் பழியுமைரத்த ஜேபாது, புத்தர் 
அமைமதிZாகஜேJ இருந்தார். அJமைர 
குற்றம் �ாட்/ Jந்த எதிரிகள் திரும்பிச் 
பெ�ன்ற ஜேபாது  ஜேபாற்றி Jணங்கும் 
�ண்பர்கsாகவும் சீ/ர்கsாகவும் 
பெ�ன்றார்கள் என்ற உண்மைம 
அமைமதிZான கனிவின் ஜேபராற்றமைல 
விsக்கும் முகமாக உள்sது.

இத்தமைகZ துணிவு மனித இனத்தின் ஒரு 
குணமாக மாறுJதற்கு நீண்/ 
பெ�டுங்காலம் ஆகலாம். ஆனால், அமைத 
ஜே�ாக்கிஜேZ ஒவ்பெJான்றும் �கர்கிறது. 
ஏமைனZ மனிதர்களும் இந்தத் துணிமைJப் 
பெபறத் பெதா/ங்குJார்கள், பெதா/ர்ந்து 
பெமன் ஜேமலும் மனிதர்கள் அமைத தங்கள் 
J�ப்படுத்துJார்கள். இறுதிZாக மனித 
இனம் இந்த துணிமைJத் தன் 
உமை/மைமZாகக் பெகாண்டு ஒரு 
உZர்நிமைலயில் இருக்கும். துக்கமும் 
சுZ�லமும் அன்று முடிவுறும். Jலியும் 



ஜேJதமைனயுமான மனித உணர்வுகளின் 
ஜேபாராட்/ங்கள் பூமியிலிருந்து 
விமை/பெபற்றிருக்கும்.



FreeTamilEbooks.com-எங்கமைsப் பற்றி

மின்புத்தகங்கமைsப் படிக்க உதவும் 
கருவிகள்:

மின்புத்தகங்கமைsப் படிப்பதற்பெகன்ஜேற 
மைகயிஜேலஜேZ மைJத்துக் பெகாள்sக்கூடிZ 
பல கருவிகள் தற்ஜேபாது �ந்மைதயில் 
Jந்துவிட்/ன. Kindle, Nook, Android Tablets 
ஜேபான்றமைJ இJற்றில் பெபரும்பங்கு 
Jகிக்கின்றன. இத்தமைகZ கருவிகளின் 
மதிப்பு தற்ஜேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் 
Jமைர குமைறந்துள்sன. எனஜேJ 
பெபரும்பான்மைமZான மக்கள் தற்ஜேபாது 
இதமைன Jாங்கி Jருகின்றனர்.

https://freetamilebooks.com/about-the-project/


ஆங்கிலத்திலுள்s மின்புத்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்�க்கணக்கான 
மின்புத்தகங்கள் தற்ஜேபாது கிமை/க்கப் 
பெபறுகின்றன. அமைJ PDF, EPUB, MOBI, 
AZW3. ஜேபான்ற JடிJங்களில் 
இருப்பதால், அJற்மைற ஜேமற்கூறிZ 
கருவிகமைsக் பெகாண்டு �ாம் 
படித்துவி/லாம்.

தமிழிலுள்s மின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் �மீபத்திZ புத்தகங்கபெsல்லாம் 
�மக்கு மின்புத்தகங்கsாக 
கிமை/க்கப்பெபறுJதில்மைல. 
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் 
மின்புத்தகங்கமைs பெJளியிடுJதற்கான 
ஒர் உன்னத ஜே�மைJயில் ஈடுபட்டுள்sது. 



இந்தக் குழு இதுJமைர Jழங்கியுள்s 
தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அமைனத்தும் 
PublicDomain-ல் உள்sன. ஆனால் இமைJ 
மிகவும் பமைழZ புத்தகங்கள்.

�மீபத்திZ புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு 
கிமை/க்கப்பெபறுJதில்மைல.

�மீபத்திZ புத்தகங்கமைs தமிழில் 
பெபறுJது எப்படி?

அஜேம�ான் கிண்டில் கருவியில் தமிழ் 
ஆதரவு தந்த பிறகு, தமிழ் மின்னூல்கள் 
அங்ஜேக விற்பமைனக்குக் கிமை/க்கின்றன. 
ஆனால் அJற்மைற �ாம் பதிவிறக்க 
இZலாது. ஜேJறு Zாருக்கும் பகிர 
இZலாது.



�மீபகாலமாக பல்ஜேJறு 
எழுத்தாsர்களும், பதிJர்களும், 
�மீபத்திZ நிகழ்வுகமைsப் பற்றிZ 
விJரங்கமைsத் தமிழில் எழுதத் 
பெதா/ங்கியுள்sனர். அமைJ இலக்கிZம், 
விமைsZாட்டு, கலாச்�ாரம், உணவு, 
சினிமா, அரசிZல், புமைகப்ப/க்கமைல, 
Jணிகம் மற்றும் தகJல் பெதாழில்நுட்பம்
ஜேபான்ற பல்ஜேJறு தமைலப்புகளின் கீழ் 
அமைமகின்றன.

�ாம் அJற்மைறபெZல்லாம் ஒன்றாகச் 
ஜே�ர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கமைs 
உருJாக்க உள்ஜேsாம்.

அவ்Jாறு உருJாக்கப்பட்/ 
மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும் 
உரிமத்தின் கீழ் பெJளியி/ப்படும்.



இவ்Jாறு பெJளியிடுJதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்மைத எழுதிZ மூல ஆசிரிZருக்கான
உரிமைமகள் �ட்/ரீதிZாகப் 
பாதுகாக்கப்படுகின்றன. அஜேத ஜே�ரத்தில் 
அந்த மின்புத்தகங்கமைs Zார் 
ஜேJண்டுமானாலும், Zாருக்கு 
ஜேJண்டுமானாலும், இலJ�மாக 
Jழங்கலாம்.

எனஜேJ தமிழ் படிக்கும் Jா�கர்கள் 
ஆயிரக்கணக்கில் �மீபத்திZ தமிழ் 
மின்புத்தகங்கமைs இலJ�மாகஜேJ 
பெபற்றுக் பெகாள்s முடியும்.



தமிழிலிருக்கும் எந்த 
Jமைலப்பதிவிலிருந்து 
ஜேJண்டுமானாலும் பதிவுகமைs 
எடுக்கலாமா?

கூ/ாது.
ஒவ்பெJாரு Jமைலப்பதிவும் 
அதற்பெகன்ஜேற ஒருசில அனுமதிகமைsப் 
பெபற்றிருக்கும். ஒரு Jமைலப்பதிவின் 
ஆசிரிZர் அJரது பதிப்புகமைs “Zார் 
ஜேJண்டுமானாலும் பZன்படுத்தலாம்” 
என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் மட்டுஜேம 
அதமைன �ாம் பZன்படுத்த முடியும்.

அதாJது “Creative Commons” எனும் 
உரிமத்தின் கீழ் Jரும் பதிப்புகமைs 
மட்டுஜேம �ாம் பZன்படுத்த முடியும்.



அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” 
எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும் 
பதிப்புகமைs �ம்மால் பZன்படுத்த 
முடிZாது.

ஜேJண்டுமானால் “All Rights Reserved” 
என்று விsங்கும் Jமைலப்பதிவுகமைsக் 
பெகாண்டிருக்கும் ஆசிரிZருக்கு அJரது 
பதிப்புகமைs “Creative Commons” 
உரிமத்தின் கீழ் பெJளியி/க்ஜேகாரி �ாம் 
�மது ஜேJண்டுஜேகாமைsத் பெதரிவிக்கலாம். 
ஜேமலும் அJரது பமை/ப்புகள் 
அமைனத்தும் அJருமை/Z பெபZரின் கீஜேழ 
தான் பெJளியி/ப்படும் எனும் 
உறுதிமைZயும் �ாம் அளிக்க ஜேJண்டும்.

பெபாதுJாக புதுப்புது பதிவுகமைs  
உருJாக்குஜேJாருக்கு அJர்கsது 



பதிவுகள்  நிமைறZ Jா�கர்கமைsச் 
பெ�ன்றமை/Z ஜேJண்டும் என்ற எண்ணம் 
இருக்கும். �ாம் அJர்கsது 
பமை/ப்புகமைs எடுத்து இலJ� 
மின்புத்தகங்கsாக Jழங்குJதற்கு
�மக்கு அJர்கள் அனுமதிZளித்தால், 
உண்மைமZாகஜேJ அJர்கsது 
பமை/ப்புகள் பெபரும்பான்மைமZான 
மக்கமைsச் பெ�ன்றமை/யும். 
Jா�கர்களுக்கும் நிமைறZ புத்தகங்கள் 
படிப்பதற்குக் கிமை/க்கும்.

Jா�கர்கள் ஆசிரிZர்களின் Jமைலப்பதிவு 
முகJரிகளில் கூ/ அJர்களுமை/Z 
பமை/ப்புகமைs ஜேதடிக் கண்டுபிடித்து 
படிக்கலாம். ஆனால் �ாங்கள் 
Jா�கர்களின் சிரமத்மைதக் குமைறக்கும் 
Jண்ணம் ஆசிரிZர்களின் சிதறிZ 



Jமைலப்பதிவுகமைs ஒன்றாக இமைணத்து 
ஒரு முழு மின்புத்தகங்கsாக 
உருJாக்கும் ஜேJமைலமைZச் பெ�ய்கிஜேறாம்.

 ஜேமலும் அவ்Jாறு உருJாக்கப்பட்/ 
புத்தகங்கமைs “மின்புத்தகங்கமைsப் 
படிக்க உதவும் கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற 
Jண்ணம் JடிJமைமக்கும் 
ஜேJமைலமைZயும் பெ�ய்கிஜேறாம்.

FreeTamilEbooks.com
இந்த Jமைலத்தsத்தில்தான் பின்Jரும் 
JடிJமைமப்பில் மின்புத்தகங்கள் 
காணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, 
AZW3, ODT



இந்த Jமைலதsத்திலிருந்து Zார் 
ஜேJண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கமைs 
இலJ�மாகப் பதிவிறக்கம்(download) 
பெ�ய்து பெகாள்sலாம்.

அவ்Jாறு பதிவிறக்கம்(download) 
பெ�ய்Zப்பட்/ புத்தகங்கமைs Zாருக்கு 
ஜேJண்டுமானாலும் இலJ�மாக 
Jழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க 
விரும்புகிறீர்கsா?

நீங்கள் பெ�ய்ZஜேJண்டிZபெதல்லாம் 
தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் 
Jமைலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகமைs
எடுத்து, அJற்மைற LibreOffice/MS Office 
ஜேபான்ற wordprocessor-ல் ஜேபாட்டு ஓர் 



எளிZ மின்புத்தகமாக மாற்றி எங்களுக்கு 
அனுப்பவும்.

அவ்Jsவுதான்!
ஜேமலும் சில பங்களிப்புகள் 
பின்Jருமாறு:

1.ஒருசில 
பதிJர்கள்/எழுத்தாsர்களுக்கு 
அJர்கsது பமை/ப்புகமைs “Creative 
Commons” உரிமத்தின்கீழ் 
பெJளியி/க்ஜேகாரி மின்னஞ்�ல் 
அனுப்புதல்
2.தன்னார்Jலர்கsால் 
அனுப்பப்பட்/ மின்புத்தகங்களின் 
உரிமைமகமைsயும் தரத்மைதயும் 
பரிஜே�ாதித்தல்
3.ஜே�ாதமைனகள் முடிந்து அனுமதி 
Jழங்கப்பட்/ தரமான 



மின்புத்தகங்கமைs �மது 
Jமைலதsத்தில் பதிஜேJற்றம் 
பெ�ய்தல்

விருப்பமுள்sJர்கள் freetamilebooksteam@
gmail.com எனும் முகJரிக்கு மின்னஞ்�ல் 
அனுப்பவும்.

இந்தத் திட்/த்தின் மூலம் பணம் 
�ம்பாதிப்பJர்கள் Zார்?

Zாருமில்மைல.

இந்த Jமைலத்தsம் முழுக்க முழுக்க 
தன்னார்Jலர்கsால் பெ�Zல்படுகின்ற ஒரு
Jமைலத்தsம் ஆகும். இதன் ஒஜேர 
ஜே�ாக்கம் என்னபெJனில் தமிழில் நிமைறZ 
மின்புத்தகங்கமைs உருJாக்குJதும், 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


அJற்மைற இலJ�மாக பZனர்களுக்கு 
Jழங்குJதுஜேம ஆகும்.

ஜேமலும் இவ்Jாறு உருJாக்கப்பட்/ 
மின்புத்தகங்கள், ebook reader 
ஏற்றுக்பெகாள்ளும் JடிJமைமப்பில் 
அமைமயும்.

இத்திட்/த்தால் பதிப்புகமைs 
எழுதிக்பெகாடுக்கும் ஆசிரிZர்/பதிJருக்கு 
என்ன லாபம்?

ஆசிரிZர்/பதிJர்கள் இத்திட்/த்தின் 
மூலம் எந்தவிதமான பெதாமைகயும் 
பெபறப்ஜேபாJதில்மைல. ஏபெனனில், 
அJர்கள் புதிதாக இதற்பெகன்று எந்தஒரு 
பதிமைJயும்  எழுதித்தரப்ஜேபாJதில்மைல.



ஏற்கனஜேJ அJர்கள் எழுதி 
பெJளியிட்டிருக்கும் பதிவுகமைs 
எடுத்துத்தான் �ாம் மின்புத்தகமாக 
பெJளியி/ப்ஜேபாகிஜேறாம்.

அதாJது அJரJர்களின் Jமைலதsத்தில் 
இந்தப் பதிவுகள் அமைனத்தும் 
இலJ�மாகஜேJ கிமை/க்கப்பெபற்றாலும், 
அJற்மைறபெZல்லாம் ஒன்றாகத் பெதாகுத்து
ebook reader ஜேபான்ற கருவிகளில் 
படிக்கும் விதத்தில் மாற்றித் தரும் 
ஜேJமைலமைZ இந்தத் திட்/ம் பெ�ய்கிறது.

தற்ஜேபாது மக்கள் பெபரிZ அsவில் tablets 
மற்றும் ebook readers ஜேபான்ற கருவிகமைs 
�ாடிச் பெ�ல்Jதால் அJர்கமைs 
பெ�ருங்குJதற்கு இது ஒரு �ல்ல 
Jாய்ப்பாக அமைமயும்.



�கல் எடுப்பமைத அனுமதிக்கும் 
Jமைலதsங்கள் ஏஜேதனும் தமிழில் 
உள்sதா?

உள்sது.
பின்Jரும் தமிழில் உள்s Jமைலதsங்கள் 
�கல் எடுப்பதிமைன அனுமதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவ்Jாறு ஒர் எழுத்தாsரி/ம் Creative 
Commons உரிமத்தின் கீழ் அJரது 
பமை/ப்புகமைs பெJளியிடுமாறு கூறுJது?

http://blog.ravidreams.net/
http://www.kaniyam.com/
http://maattru.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://www.vinavu.com/


இதற்கு பின்Jருமாறு ஒரு மின்னஞ்�மைல 
அனுப்ப ஜேJண்டும்.
<துJக்கம்>
உங்கsது Jமைலத்தsம் அருமைம 
[Jமைலதsத்தின் பெபZர்].
தற்ஜேபாது படிப்பதற்கு உபஜேZாகப்படும் 
கருவிகsாக Mobiles மற்றும் பல்ஜேJறு 
மைகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்மைக 
அதிகரித்து Jந்துள்sது.
இந்நிமைலயில் 
�ாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ
னும் Jமைலதsத்தில், பல்ஜேJறு தமிழ் 
மின்புத்தகங்கமைs பெJவ்ஜேJறு 
துமைறகளின் கீழ் ஜே�கரிப்பதற்கான ஒரு 
புதிZ திட்/த்தில் ஈடுபட்டுள்ஜேsாம்.

இங்கு ஜே�கரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் 
பல்ஜேJறு கணிணிக் கருவிகsான 

http://www.freetamilebooks.com/


Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, 
tablets with android, iOS ஜேபான்றJற்றில் 
படிக்கும் Jண்ணம் அமைமயும். அதாJது 
இத்தமைகZ கருவிகள் support பெ�ய்யும் odt, 
pdf, ebub, azw ஜேபான்ற JடிJமைமப்பில் 
புத்தகங்கள் அமைமயும்.

இதற்காக �ாங்கள் உங்கsது 
Jமைலதsத்திலிருந்து பதிவுகமைs
பெபற விரும்புகிஜேறாம். இதன் மூலம் 
உங்கsது பதிவுகள்
உலகsவில் இருக்கும் Jா�கர்களின் 
கருவிகமைs ஜே�ரடிZாகச் பெ�ன்றமை/யும்.

எனஜேJ உங்கsது Jமைலதsத்திலிருந்து 
பதிவுகமைs  பிரதிபெZடுப்பதற்கும் 
அJற்மைற மின்புத்தகங்கsாக 



மாற்றுJதற்கும் உங்கsது அனுமதிமைZ 
ஜேJண்டுகிஜேறாம்.

இவ்Jாறு உருJாக்கப்பட்/ 
மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக 
ஆசிரிZராக உங்களின் பெபZரும் மற்றும் 
உங்கsது Jமைலதs முகJரியும் 
இ/ம்பெபறும். ஜேமலும் இமைJ “Creative 
Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தான் 
பெJளியி/ப்படும் எனும் உறுதிமைZயும் 
அளிக்கிஜேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கமைs பின்Jரும் முகJரிகளில்
பெதா/ர்பு பெகாள்sலாம்.

http://creativecommons.org/licenses/


e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G 
+: https://plus.google.com/communities/1088177
60492177970948
 
�ன்றி.
</முடிவு>

ஜேமற்கூறிZJாறு ஒரு மின்னஞ்�மைல 
உங்களுக்குத் பெதரிந்த அமைனத்து 
எழுத்தாsர்களுக்கும் அனுப்பி 
அJர்களி/மிருந்து அனுமதிமைZப் 
பெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அJர்கமைsயும் “Creative 
Commons License”-ஐ அJர்களுமை/Z 

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


Jமைலதsத்தில் பZன்படுத்தச் 
பெ�ால்லுங்கள்.

கமை/சிZாக அJர்கள் உங்களுக்கு 
அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும் 
மின்னஞ்�மைலfreetamilebooksteam@gmail.co
m எனும் முகJரிக்கு அனுப்பி 
மைJயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தாsர் உங்கsது உங்கsது 
ஜேJண்டுஜேகாமைs மறுக்கும் பட்�த்தில் 
என்ன பெ�ய்Jது?

அJர்கமைsயும் அJர்கsது 
பமை/ப்புகமைsயும் அப்படிஜேZ 
விட்டுவி/ ஜேJண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அJர்களுமை/Z பெ�ாந்த 
முZற்சியில் மின்புத்தகம் தZாரிக்கும் 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


எண்ணம்கூ/ இருக்கும். ஆகஜேJ 
அJர்கமைs �ாம் மீண்டும் மீண்டும் 
பெதாந்தரவு பெ�ய்Zக் கூ/ாது.

அJர்கமைs அப்படிஜேZ விட்டுவிட்டு 
அடுத்தடுத்த எழுத்தாsர்கமைs ஜே�ாக்கி 
�மது முZற்சிமைZத் பெதா/ர ஜேJண்டும்.
மின்புத்தகங்கள் எவ்Jாறு அமைமZ 
ஜேJண்டும்?

ஒவ்பெJாருJரது Jமைலத்தsத்திலும் 
குமைறந்தபட்�ம் நூற்றுக்கணக்கில் 
பதிவுகள் காணப்படும். அமைJ 
Jமைகப்படுத்தப்பட்ஜே/ா அல்லது 
Jமைகப்படுத்தப் ப/ாமஜேலா இருக்கும்.

�ாம் அJற்மைறபெZல்லாம் ஒன்றாகத் 
திரட்டி ஒரு பெபாதுJான தமைலப்பின்கீழ் 



Jமைகப்படுத்தி மின்புத்தகங்கsாகத் 
தZாரிக்கலாம். அவ்Jாறு 
Jமைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கமைs 
பகுதி-I பகுதி-II என்றும் கூ/ 
தனித்தனிஜேZ பிரித்துக் பெகாடுக்கலாம்.

தவிர்க்க ஜேJண்டிZமைJகள் ZாமைJ?

இனம், பாலிZல் மற்றும் Jன்முமைற 
ஜேபான்றJற்மைறத் தூண்டும் JமைகZான 
பதிவுகள் தவிர்க்கப்ப/ ஜேJண்டும்.

எங்கமைsத் பெதா/ர்பு பெகாள்Jது எப்படி?

நீங்கள் பின்Jரும் முகJரிகளில் 
எங்கமைsத் பெதா/ர்பு பெகாள்sலாம்.

•email : freetamilebooksteam@gmail.com

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


•Facebook: https://www.facebook.com/FreeT
amilEbooks
•Google 
Plus: https://plus.google.com/communities/10
8817760492177970948
•

இத்திட்/த்தில் ஈடுபட்டுள்sJர்கள் Zார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-
team/

Supported by

•Free Software Foundation 
TamilNadu, www.fsftn.org
•Yavarukkum Software 
Foundation http://www.yavarkkum.org/

http://www.yavarkkum.org/
http://www.fsftn.org/
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks


உங்கள் பமை/ப்புகமைs 
பெJளியி/லாஜேம

உங்கள் பமை/ப்புகமைs மின்னூலாக 
இங்கு பெJளியி/லாம்.

1. எங்கள் திட்/ம் பற்றி 
– http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில் காபெணாளி  – [youtube 
http://www.youtube.com/watch?
v=Mu_OVA4qY8I]

2.  பமை/ப்புகமைs ZாJரும் பகிரும் 
உரிமைம தரும் கிரிஜேZட்டிவ் காமன்ஸ் 
உரிமம் பற்றி –
கிரிஜேZட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமைம – ஒரு 
அறிமுகம்
http://www.kaniyam.com/introduction-to-
creative-commons-licenses/

http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
https://freetamilebooks.com/how-to-publish-your-works-here/
https://freetamilebooks.com/how-to-publish-your-works-here/


http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-
12/13/creative-commons-101

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-
commons-licenses

உங்கள் விருப்பான கிரிஜேZட்டிவ் 
காமன்ஸ் உரிமத்மைத இங்ஜேக 
ஜேதர்ந்பெதடுக்கலாம்.
http://creativecommons.org/choose/

3.ஜேமற்கண்/Jற்மைற பார்த்த / படித்த 
பின், உங்கள் பமை/ப்புகமைs மின்னூலாக 
மாற்ற
பின்Jரும் தகJல்கமைs எங்களுக்கு 
அனுப்பவும்.

1.நூலின் பெபZர்

http://creativecommons.org/choose/
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101


2.நூல் அறிமுக உமைர
3.நூல் ஆசிரிZர் அறிமுக உமைர
4.உங்கள் விருப்பான கிரிஜேZட்டிவ் 
காமன்ஸ் உரிமம்
5.நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS 
office doc JடிJங்களில்.  அல்லது 
Jமைலப்பதிவு / இமைணZ 
தsங்களில் உள்s கட்டுமைரகளில் 
பெதாடுப்புகள் (url)

இந்த விJரங்கமைs இந்த படிJத்தில் 
நிரப்புக.
https://forms.gle/

அமைJ தாமாகஜேJ https://github.com/ இங்கு 
பகிரப்படும்.

https://github.com/KaniyamFoundation/Ebooks/issues/
https://forms.gle/


இங்கிருந்ஜேத பங்களிப்பாsர்கள் 
நூல்கமைsத் ஜேதர்ந்பெதடுத்து 
மின்னூலாக்கம் பெ�ய்Jர்.

விமைரவில் மின்னூல் உருJாக்கி 
பெJளியிடுஜேJாம்.
——————————————————————
————————————–
நீங்களும் மின்னூல் உருJாக்கி/ 
உதJலாம்.

மின்னூல் எப்படி உருJாக்குகிஜேறாம்?  –

தமிழில் காபெணாளி – [youtube 
https://www.youtube.com/watch?
v=bXNBwGUDhRs]
இதன் உமைர JடிJம் ஆங்கிலத்தில் 
– http://bit.ly/create-ebook

http://bit.ly/create-ebook
https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs


A4 PDF, 6 inch PDF ஜேகாப்புகமைs  Microsoft 
word இஜேலஜேZ உருJாக்க 
– http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-
using-microsoft-word/

எங்கள் மின்னஞ்�ல் குழுவில் இமைணந்து 
உதJலாம்.
https://groups.google.com/forum/#!
forum/freetamilebooksforum

�ன்றி !

�ன்பெகாமை/

உங்கள் �ன்பெகாமை/கள் தமிழுக்கான 
கட்/ற்ற Jsங்கமைs உருJாக்கும் 
பெ�Zல்கமைs சிறந்த Jமைகயில் விமைரந்து 
பெ�ய்Z ஊக்குவிக்கும்.

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/


பின்Jரும் Jங்கிக் கணக்கில் உங்கள் 
�ன்பெகாமை/கமைs அனுப்பி, உ/ஜேன 
விJரங்கமைs kaniyamfoundation@gmail.com 
க்கு மின்னஞ்�ல் அனுப்புங்கள்.
 
Kaniyam Foundation
Account Number : 606101010050279

606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com
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